
Proletari din toate țările, uniți-vă I
ANUL XXX,

SERIA II, 
Nr. 7871

4 PAGINI

30 BANI

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

MIERCURI
11 SEPTEMBRIE

1974

Inaugurat în martie, la Monrovia, prin istorica vizită a 
tovarășului Nicolae Ceausescu si a tovarășei Elena Ceausescu 

DIALOGUL LA NIVEL ÎNALT 
ROMANO—LIBERIAN

CONTINUĂ LA BUCUREȘTI
Președintele Republicii Liberia, dr. William R. Tolbert jr., 

și-a început, ieri, vizita oficială de prietenie în tara noastră
La invitația președintelui Re

publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, marți dimi
neața a sosit la București, într-o 
vizită oficială de prietenie în 
țara noastră, președintele Repu
blicii Liberia, dr. William 
R. Tolbert jr.

Eveniment remarcabil în cro
nica relațiilor bilaterale, această 
vizită prilejuiește o continuare 
a dialogului la nivel înalt româ- 
no-liberian, dialog inaugurat 
atît de rodnic pentru ambele 
părți cu ocazia vizitei la Mon
rovia a președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, în martie 1974.

întâlnirea celor doi șefi de 
stat — de data aceasta pe pă- 
mintul României — constituie 
o nouă și pregnantă mărturie a 
dorinței celor două țări și po
poare de a adinei și diversifica 
raporturile de prietenie și cola
borare în diverse domenii de 
activitate, de a extinde conlu
crarea pe olan international in 
vederea înfăptuirii principiilor 
de egalitate, dreptate și echitate 
în relațiile dintre state, pentru 
promovarea cauzei păcii și 
progresului in întreaga lume.

Ceremonia sosirii înaltului 
oaspete a avut loc la aeropor
tul Otopeni. împodobit sărbăto
rește. Pe frontispiciul salonului 
oficial erau arborate drapelele 
României și Liberiei, care Înca
drau portretele celor doi pre
ședinți. Pe mari pancarte se 
aflau înscrise, în limbile română 
și engleză, urările : ,,Bun sosit 
în Republica Socialistă Româ
nia Excelenței sale domnului 
William R. Tolbert jr.. președin
tele Republicii Liberia" ; „Să 
se dezvolte și să se întărească 
prietenia dintre popoarele Re
publicii Socialiste România și 
Republicii Liberia".

La o?a 11,30 aeronava prezi
dențială. escortată de avioane 
cu reacție ale forțelor noastre 
armate, a aterizat.

La coborîrea din avion, pre
ședintele William R. Tolbert jr. 
este întîmpinat cu cordialitate de 
președintele Nicolae Ceaușescu. 
Cei doi șefi de stat își string 
mîinile, se îmbrățișează cu căl
dură.

Pionieri dăruiesc buchete de 
flori președinților Nicolae 
Ceaușescu și William R. Tolbert.

în întimpinarea înaltului 
oaspete au venit Manea Mă- 
nescu, prim-ministru al guver
nului, membri ai guvernului, 
conducători ai unor instituții 
centrale, generali și ofițeri su
periori, ambasadorul țării noas
tre la Monrovia.

Președintele Liberiei este în
soțit în vizita sa în România 
de James T. Phillips, ministrul 
agriculturii, Edward B. Kesselly,

(Continuare în pag. a lll-a)

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU:
Sînt încredințat că această nouă intîlnire a 

noastră, convorbirile pe care le vom purta și în
țelegerile la care vom ajunge vor da noi impulsuri 
raporturilor prietenești dintre țările și popoarele 
noastre, vor crea condiții și mai bune pentru în
făptuirea colaborării multilaterale româno-libe- 
riene.

PREȘEDINTELE dr. WILLIAM R. TOLBERT jr.:
Aștept cu nerăbdare discuțiile pe care le vom 

avea în aceste zile, în care ne bucurăm de cor
dialitatea și ospitalitatea dumneavoastră. Fără 
îndoială că rezultatele acestor discuții vor fi bine
făcătoare, vor servi atît interesele popoarelor 
noastre, ale Liberiei și ale României, cît și intere
sele generale ale întregii lumi.

VIZITĂ
PROTOCOLARĂ

Președintele Republicii Li
beria, William R. Tolbert jr., 
a făcut, marți seara, o vizită 
protocolară președintelui Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu.

La întîlnirea dintre cei doi 
șefi de stat au participat : 
tovarășii Manea Mănescu, Du
mitru Popescu, Ion Pățan, An
gelo Miculescu, ministrul agri
culturii, industriei alimentare 
și apelor, Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe.

Au fost, de asemenea, de 
față James T. Phillips. Edward 
B. Kesselly, Lafayette K.

Morgan, R. Francis Okai jr., 
miniștri, alte persoane oficiale 
care-1 însoțesc pe președintele 
Liberiei.

întrevederea, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de 
caldă cordialitate și sinceră 
prietenie, a prilejuit reluarea 
dialogului fructuos româno-j-i- 
berian la nivel- înalț, dialog 
caracterizat de dorința celor 
două țări de a da un nou 
impuls relațiilor de colaborare 
și cooperare dintre ele, în fo
losul ambelor popoare, al 
idealurilor de pace și progres 
ale omenirii.

DINEU OFERIT DE PREȘEDINTELE 
NIUOLAE UEAUȘESUUÎN ONOAREA 

ÎNALTULUI OASPETE LIRERIAN 
• TOASTURILE ROSTITE DE CEI DOI PREȘEDINȚI 

In pagina a III-a

Marea întrecere socialistă in întimpinarea 
Congresului al Xl-lea al partidului

HUNEDOARA: Producție industriala 
suplimentară în valoare de peste 

225 milioane lei
Colectivele unităților industriale din județul Hunedoara care au 

realizat in acest an o producție industrială suplimentară, in va
loare de peste 225 milioane lei, se afirmă cu succese importante 
și în domeniul reducerii consumurilor specifice și a cheltuielilor 
materiale. La minele din Valea Jiului s-a înregistrat anul acesta 
un consum de lemn de mină mai mic dedt în anul premergător 
actualului cincinal cu 3 me de fiecare 1 000 tone de cărbune ex
tras. Furnaliștii de la Combinatul siderurgic au micșorat consumul 
specific, din 1970 și pînă în prezent, cu 59 kg de cocs de fiecare 
tonă de fontă. La rîndul lor, formațiile de lucru de la cuptoarele 
Martin ale combinatului hunedorean au redus simțitor consumul 
de combustibil.

0 nouă promoție. 
de cadre tinere 

în construcția de mașini 
întreprinderile constructoare de 

mașini din țară au pregătit anul 
acesta circa 50 000 de tineri In 
diferite forme de calificare. In- 
vățămintul profesional și-a adus, 
astfel, o prețioasă contribuție la 
sporirea efectivului de cadre ca
lificate necesare acestei importan
te ramuri industriale a economiei 
noastre naționale, al căror număr 
este astăzi de aproximativ 7 ori 
mai mare declt in anul 1950.

Pentru buna desfășurare a 
pregătirii profesionale a tinerilor 
muncitori pentru industria con
structoare de mașini, statul a 
cheltuit, numai de la Începutul a- 
cestui cincinal, peste 400 de mi
lioane lei. Programele de lnvă- 
țămint au fost și ele continuu îm
bunătățite. ca efect al necesități
lor generate de dezvoltarea indus
triei și de îmbinarea perfectă a 
cunoștințelor de cultură generală 
cu cele do tehnică modernă. Nu
meroși tineri au fost pregătiți 
pentru mtnuirea unor mașini- 
unelte automate, cu comandă nu
merică, Alții și-au Însușit meserii 
apărute recent in nomenclatorul 
acestei industrii : operatori pen
tru mașini electronice șl instalații 
de automatizare, operatori pentru 
calculatoare. mecanici pentru 
aparate electronice de măsură, 
optician etc.

Cu sarcinile de 
plan îndeplinite
Centrala minereurilor și 

metalurgiei neferoase din. 
Baia Mare a atins cota fi
nală a sarcinilor prevăzute 
pentru patru ani ai cinci
nalului. Avansul ciștigat de 
lucrătorii din această im
portantă ramură a econo
miei naționale se va mate
rializa, pînă la finele anu
lui, în realizarea unei pro
ducții suplimentare în va
loare de 1,5 miliarde lei.

Grupul de șantiere pentru construcții 
forestiere Rm. Vilcea și-a îndeplinit 

sarcinile planului cincinal

Roadele înaltei 
responsabilități

Un prim colectiv de muncă 
din județul Vilcea, cel al gru
pului de șantiere pentru con
strucții forestiere, a raportat zi
lele trecute realizarea integra
lă a sarcinilor planului cincinal. 
Performanța, realizată în numai 
3 ani și 7 luni, a fost posibilă 
datorită dăruirii cu care colec
tivul de muncă de aici. în ca
drul căruia activează mulți ti
neri, a acționat în permanență. 
Responsabilitatea muncitoreas
că, buna organizare a produc
ției și a muncii, folosirea judi
cioasă a timpului de lucru, a- 
provizionarea tehnico-materia- 
lă corespunzătoare au făcut ca 
în primul semestru al anului 
constructorii forestieri vîlceni 
de pe toate cele 6 șantiere ale

grupului să realizeze și sâ de
pășească substanțial sarcinile 
de plan. în această perioadă 
s-au construit 41,9 km drum din 
care 9,7 km peste sarcinile asu
mate, ceea ce reprezintă o de
pășire a planului anual cu 35 la 
sută. în mod deosebit s-au evi
dențiat constructorii de drumuri. 
Brigăzile de muncitori, conduse 
de maistrul Nicolae Nistor, de pe 
șantierul de la Lotru.au realizat 
integral sarcinile planului fizic 
anual pînă la 1 iulie. Succese 
similare au obținut și colecti
vele conduse de ing. Constantin

DORU MOTOC

(Continuare tn pag. a ll-a)

Creșterea venitului 
național 

și ridicarea continuă 
a nivelului de trai

Prof. univ. dr. NIȚĂ DOBROTĂ,
prorector al Academiei de Studii Economice

în ansamblul obiectivelor și 
sarcinilor prevăzute în docu
mentele pentru Congresul al 
Xl-lea al Partidului Comunist 
Român, pentru cincinalul 1976— 
1980 și liniile directoare ale 
dezvoltării economico-sociale a 
României pentru perioada 1981— 
1990 — creșterea venitului na
țional și a nivelului de trai, 
asigurarea unor condiții superi
oare de muncă și viață oameni
lor muncii ocupă un loc 
central. Din studierea docu
mentelor rezultă atît consecven
ța cu care se urmărește ridi
carea bunăstării materiale și 
spirituale a întregului nostru 
popor — țelul suprem al politi
cii generale a partidului nos
tru, al edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
— cît și legătura indisolubilă a 
acestuia cu eforturile pentru 
dezvoltarea in ritm intens a 
economiei naționale, pentru 
creșterea venitului național.

în cele ce urmează vom încer
ca să concretizăm cu citeva as
pecte acest obiectiv fundamen
tal al cincinalului următor, așa 
cum apare el în proiectul de 
Directive al Congresului al Xl- 
lea.

în primul rînd, pe baza dez
voltării in ritm înalt și susținut 
a producției industriale și agri
cole, a celorlalte activități eco
nomice, a sporirii continue a 
productivității muncii sociale și 
a reducerii cheltuielilor materia

le de producție se va asigura 
creșterea in ritm inalt a veni
tului național. Aceasta este 
premisa materială sigură atît 
a dezvoltării noastre economice, 
a menținerii unor ritmuri inal- 
te de creștere în continuare, 
chezășie a lichidării decalajului 
ce ne mai desparte de țările 
avansate economic, cit și a ri
dicării nivelului de trai al po
porului. în anul 1980, venitul 
național al țării noastre va fi 
cu 154—161 la sută mai mare 
decît cel din anul 1975. aceasta 
corespunzînd unei creșteri me
dii anuale de 9—10 la sută. Di
rectivele Congresului al X-Iea 
al partidului au stabilit un ritm 
mediu anual de creștere a aces
tui indicator sintetic pentru pe
rioada 1971—1975 de 7,7—8,5 la 
sută, pentru ca realizările pre
liminate pe cei cinci ani să 
ajungă la 12,6 la sută. Ca ur
mare directă a sporirii eficien
ței economice în toate sectoa
rele de activitate, a creșterii 
productivității muncii sociale se 
va continua procesul de creștere 
mai rapidă a venitului național, 
comparativ cu creșterea produ
sului social. Acesta din urmă 
va crește în cincinalul viitor in
tr-un ritm mediu anual de 8—9 
la sută.

în al doilea rînd, partidul va 
urmări consecvent, in continua
re, realizarea unei repartiții

(Continuare în pag. a ll-a)

Mă aflam, in urmă cu cite- 
va zile, la 2 50(1 de metri 
înălțime, pe vîrful Omu, din 
Bucegi, împreună cu un grup 
de turiști — majoritatea ti
neri, dar și destui vîrstnici — 
era într-o luni spre prînz și 
acolo, sorbind cu nesaț puri
tatea peisajului montan, am 
avut revelația de a-i asculta 
pe oameni vorbind despre ei, 
despre prezentul, trecutul și 
viitorul lor, insă in așa fel 
incit nu se refereau, strict, 
la propria persoană ; cu alte 
cuvinte, deși își schițau bio
grafia, in cuvintele lor răsu
na — ca un ecou profund, 
fundamental — biografia

Biografie 
colectivă

de MIHAI STOIAN

noastră, a tuturor. Scena se 
consuma, așadar, intr-o luni 
spre prînz, a doua zi dupi 
ce „Scînteia" publicase isto
ricul Program al Partidului 
Comunist Român de făurire 
a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înainta
re a României spre comu
nism, iar oamenii, cei mai 
multi fiind muncitori aflați 
in concediu de odihnă pe 
Valea Prahovei, desf&șura- 
seră ziarele pe iarba verde 
și comentau, cu reală price
pere și participare, pro
blemele națiunii, fără să se 
refere, atunci, neapărat, Ia 
cifre sau procente. Un hune
dorean povestea simplu, așa 
cum istorisești de regulă pă
țania altuia, cum a coborît 
el din sat, din munte, prima 
oară, pe la 14 ani, cum i-a 
„păcălit" pe cei din combi
nat, declarînd că are 16 ani, 
cum s-a angajat și, dinir-o

(Continuare în pag. a ll-a)
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Atenție specială 
noilor obiective

Ne bucură să consemnăm, o- 
dată cu pregătirile pentru des
chiderea anului școlar, realizări 
noi menite să creeze o bază co
respunzătoare procesului com
plex instructiv-educativ al e- 
levilor. Un raid efectuat ieri in 
Capitală relevă o preocupare 
specială din partea factorilor 
responsabili, acolo unde clopo
țelul va suna pentru prima da
tă. Valoarea fondurilor alocate 
în acest an pentru noile obiec
tive depășește 60 milioane lei. 
Ea s-a concretizat deja în cele 
7 noi școli generale și 3 extin
deri ale capacităților existente, 
totalizind 163 de săli, într-o 
școală specială cu 256 locuri, un 
internat gazdă a 300 elevi, două 
grupuri de ateliere, 11 grădini
țe, 5 săli de gimnastică și alte
le.

Vizităm Școala generală nr. 169 
din Drumul Taberei (Micro 7).

V. ravescu 
Foto : O. PLECAM

(Continuare în pag. a ll-a)
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Anchetă 
de opinie

k MANIFESTUL MUNCII 
f Șl IZBÎNZILOR NOASTRE

ORA ȘCOLII
Atenție specială noilor obiective

Am avui zilele trecute prilejul să stau de 
vorbă eu mai mulțl specialiști și lucrători care 
reprezentau locuri de muncă bine delimitate 
Intro ele. Erau oameni de profesii diferite, din 
diverse locuri ale țării, cu preocupări firesc le
gate In primul rînd de specificul muncii lor. 
Pentru toți am propus, timp de citeva ore, unul 
și același subiect de discuție, cel a cărui dezba
tere se plasează in aceste zile la scara întregii

națiuni: proiectul Programului Partidului Comu
nist Rom&n. I-am întrebat pe rînd ce idee din 
acest program au reținut în mod deosebit, ce 
punct al său cred că li se adresează nemijlocit. 
Și, fără îndoială, nu întimplător, răminind foarte 
exact în perimetrul întrebărilor puse, toți inter
locutorii mi-au vorbit în răspunsurile date des
pre munca și locurile lor de muncă.

NICOLAE CARUNTU, VASILE TRUICĂ,

Ing. CONSTANTIN GÎLCÂ, ION ENACHE,
directorul Exploatării miniere 

Șuior - Maramureș
contabil șef la Ocolul silvic 

Vînju Mare

profesor Beregsăul Mare - ju
dețul Mehedinți

cercetător principal la Institutul 
de cercetări pentru petrol 

ți gaze - Cîmpina

— Nici nu concep existența și 
evoluția mea ca om în afara 
Întreprinderii în care lucrez, 
mi-a precizat el de la bun în
ceput. De aceea, dacă programul 
partidului mi se adresează și 
mie direct, o face în calitatea 
mea de om al muncii. Să luăm 
de exemplu perspectiva, pentru 
că ea este, cred, trăsătura esen
țială pe care o degajă documen
tul. In următorii zece ani va 
trebui să atingem o producție 
de 500 000 tone anual. Bineînțe
les, pregătim de pe acum tere
nul in vederea realizării acestei 
cifre, prin introducerea utila
jelor de încărcat cu capacitate 
mai mare, prin modernizarea 
treptată a întregii tehnologii, 
pentru a exploata pe cit posibil 
la maximum zăcămîntul subte
ran. Toate aceste perfecționări 
ale procesului de producție, pe 
care le eșalonăm gradat în timp, 
au însă incontestabil înriuriri 
șl asupra perfecționării mele 
umane, asupra existenței mele 
sociale. Va trebui desigur ca 
propriile mele „capacități de 
producție" să se dezvolte pentru 
a corespunde viitoarelor exi
gențe.

Pe un altul, de profesie ingi
ner mecanizator, îl cunosc de 
mult. Cu ani în urmă l-am în- 
tilnit pe meleagurile Oașului, 
unde „nu era nici gram de me
canizare", după cum ii place să 
spună. Acum, eînd lucrează ca 
inginer șef al Trustului S.M.A. 
din Satu Mare, ne referim din 
nou la acest capitol, în perspec
tiva prevederilor din actualul 
program, care precizează nece
sitatea asigurării treptate a me
canizării tuturor lucrărilor agri
cole.

terenul legării învățămîntului de 
practică, al utilității sociale spo
rite pe care o ciștigă un elev 
prin învățarea unei meserii, de
oarece acestea sînt de cițiiva ani 
comandamente ale unor reali
tăți cotidiene. Cei doi profesori 
aveau noi subiecte de meditație, 
inspirate din lectura proaspătă a 
Programului partidului.

eco- 
său 

par
iată, 
Pro-

— Fiecare sector de activitate, 
din industrie sau agricultură, 
din toate domeniile vieții 
nomice, își are însă locul 
bine precizat în Programul 
tidulul, a adăugat acesta, 
de exemplu, silvicultura,
gramul prevede trecerea intensă 
la plantarea de specii repede 
crescătoare, ceea ce va duce im
plicit la sporirea producției de 
masă lemnoasă la hectar. Ne-am 
și gindit și am trecut deocam
dată la plantarea de plopi în
deosebi în zona Dunării, acțiune 
în care ținem seama in primul 
rînd de nevoile Combinatului de 
prelucrare a 
Drobeta Turnu 
că ne gindim 
cu 20, de ani 
doar 30 hectare 
anua! și că in prezent am' ajuns 
la 350 hectare, dacă mai adău
găm șl faptul că avem in inten 
ție preluarea unor terenuri ne
productive pentru fondul fores
tier, imaginați-vă . ce salturi 
spectaculoase va înregistra sil
vicultura în următorii ani,

Doi dintre interlocutor! sînt 
profesori. Unul din ei, director 
al școlii generale de Ia Izvoa
rele, județul Mehedinți („în sa
tul natal", a ținut el să preci
zeze). Celălalt, profesjr de ma
tematică la Beregsăul Mare, ju
dețul Timiș. Bineînțeles, orice 
discuție cu un cadru didactic 
poposește inevitabil în lumea 
școlii, ceea ce s-a întimplat și 
de data aceasta. Și nu numai pe

ION h'OTARANU,
directorul Școlii generale 

Izvoarele - Mehedinți

lemnului 
Severin, 
că în 

se 
de

din
Da- 

urmă 
plantau 
pădure

— M-am decis să mă întorc 
în satul natal, pentru că vedeam 
cum pleacă mereu mai mulțl 
tineri spre alte locuri de mun
că. Voiam să duc o adevărată 
luptă pentru orientarea lor spre 
meseriile satului. Din păcate. în 
momentul de față concurenta 
dintre profesiile satului și cele 
ale orașului este încă inegală, 
deoarece modalitățile de popu
larizare și de atragere spre cele 
din urmă sînt mai bine organi
zate. mai convingătoare. Am ci
tit însă cu multă bucurie pre
vederea potrivit căreia invăță- 
mîntul liceal va fi orientat în 
cea mai mare parte spre profi
luri industriale și agrare, că, 
după cum precizează Directi
vele, 70 la sută din elevii de li
ceu vor fi cuprinși în licee de 
specialitate. Am mai reținut, de 
asemenea, că se va 
simțitor învățămîntul 
nai. Și m-am gîndit 
eforturile noastre de 
ma pe tinerii de la
meseriile agricole vor fi mult 
ușurate.

— Și mai este încă ceva, a in
tervenit apoi ș!i 
însuși a început 
va trăi din ce în 
tuat un proces 
Evoluția tuturor 
atinge 
treaptă, 
agriculturii, prin ștergerea 
treptată a deosebirilor dintre 
sat și oraș. Școala Însăși, tre
buind să devină în același timp 
o unitate de producție, va fi și 
ea o adevărată școală — uzină. 
In felul acesta stabilitatea tine
retului în mediul rural va crește 
considerabil. Tinărul va trăi la 
sat dar va fi lucrător în indus
trie.

Colocviul nostru a intrat Ia un 
moment dat și pe terenul cer
cetării științifice. Explicația e 
simplă: unul din particioantî 
este cercetător. Lucrează Ia 
Institutul de cercetări și proiec
tări pentru petrol și gaze din 
Cîmpina, iar cartea sa de vizită 
înscrie la loc de frunte partici
parea la o echipă ce a lucrat 
sub conducerea lui Henri Coan- 
dă la elaborarea unei metode 
originale de exploatare a petro
lului. Argumentele sale, ordo
nate în josul unui eventual ca
talog al realizărilor de pînă 
acum, capătă astfel o și mai 
mare greutate. Să le ascultăm.

acesta. Satul 
să trăiască Și 
ce mai accen- 
de urbanizare, 
comunelor va 

în comunism această 
prin industrializarea 

prin

— Bineînțeles că tot ceea ce 
se referă la cercetarea și promo
varea progresului tehnic mi se 
adresează implicit și mie, mi-a 
spus. Orientarea cu prioritate 
către cunoașterea și valorifica
rea superioară a tuturor resur
selor naturale ale țării este sar
cina de onoare a noastră a tu
turor. Totodată cercetarea este 
datoare să elaboreze și meto
dele corespunzătoare de exploa
tare a noilor descoperiri, punind 
astfel de acord realizările pe 
toate planurile. Aș vrea însă să 
mai adaug ceva: poate dintr-un 
anumit orgoliu al profesiei am 
citit cu deosebit interes pasa
jele și îndemnurile repetate ale 
programului cu privire la pro
movarea noului, la lupta neîn
treruptă pentru afirmarea 
,,A fi comunist înseamnă _ .. 
un explorator îndrăzneț al nou
lui", îmi amintesc,’și mă gin- 
desc că, într-adevăr, noul nu se 
impune de la sine, că întîmpină 
nu o dată dificultății în procesul 
apariției, deci iți trebuie o bună 
doză de îndrăzneală pentru a-1 
explora. Sint mîndru că mă 
bucur de avantajele unei pro
fesii care mă situează în detașa
mentele de frunte ale celor ce 
descoperă și sprijină mereu 
noul.

lui. 
a fi

CLAUDIU URSULESCU,
inginer șef al Trustului S.M.A. 

Satu-Mare

dezvolta 
profesio- 

atunci că 
a-i îndru- 
sate spre

Să ne imaginăm acum că, dacă rigorile paginii de gazetă ar 
fi permis, participanțit la această anchetă ar fi putut fi nu doar 
șase, ci 60 sau 600, sau 6000. Să ne mai imaginăm că nici locurile 
lor de muncă n-ar fi fost atunci doar cele citeva amintite, ci mult 
mai multe, acoperind practic toată țara. Răspunsurile primite 
deja ne îndreptățesc să anticipăm că și celelalte ar fi fost iden
tice, toate găsind cu certitudine punctele de sprijin ale docu
mentului supus dezbaterii în munca fiecărui cetățean. Concluzia 
nu poate fl decît una singură : Programul partidului se adresea
ză, cu îndemnurile sale lucide și avîntate, întregului popor, în
tregii patrii. Se adresează muncii noastre modeste șl eroice pe 
care zi de zi o înălțăm tot mal sus pe frontispiciul existenței 
noastre socialiste.

D. MATALA

Creșterea venitului nafional
(Urmare din pag. I)

— Știam de atunci, din anii 
eînd făceam pionierat în Oaș, 
îmi spune el, că voi trăi cîndva 
și un asemenea moment. Acum, 
eînd citesc în program paragra
ful respectiv, mă gîndesc că și 
prin munca mea am contribuit 
la atingerea acestui stadiu și 
sînt ușor de ghicit satisfacțiile 
mele pe planul vieții personale. 
Am reținut de asemenea din 
proiectul de program că se vor 
aloca și investițiile necesare 
pentru mecanizarea și chimiza
rea completă a tuturor lucrări
lor agricole, de unde înțeleg că 
practic acest proces nu va mai 
cunoaște limite și bariere arti
ficiale, care pînă acum apăreau 
din cauza unor atitudini biro
cratice în dirijarea fondurilor. 
Lucrul acesta mi se pare extra
ordinar. înseamnă că a început 
ofensiva industrializării agri cui- ■ 
turli pe toate fronturile.

judicioase a venitului național 
pentru fondul de consum și 
fondul de dezvoltare. Așa cum. 
a dovedit practica construcției 
socialiste în general, construc
ția socialismului in țara noastră 
în special, numai printr-o justă 
repartiție a venitului național 
pe cele două fonduri sociale, 
numai printr-o stăpinire perma
nentă a acestui raport dinamic 
pe baza cunoașterii legilor con
strucției socialiste se vor 
asigura simultan mijloacele co
respunzătoare creșterii continue 
a bunăstării materiale și spiri
tuale a poporului, cit și con
tinuarea dezvoltării puternice a 
economiei naționale, a Întregii 
societăți. Pornindu-se de la 
aceste considerente principiale 
fundamentale, în cincinalul 
1976—1980, cea mai mare parte 
a venitului național, adică 66—67 
la sută, va fi alocată fondului 
de consum. De asemenea, im
portante resurse vor fi alocate 
fondului național de dezvoltare 
economico-socială, ponderea a- 
cestui fond în venitul național 
va fi de 33—34 Ia sută.

în al treilea rînd, amploarea 
dezvoltării noastre economice și 
sporirea substanțială a eficien
tei in toate sectoarele vor avea 
drept corolar realizarea în cin-

cinalul 1976—1980 a unui ritm 
inalt de creștere n fondului de 
consum. Se vor crea 
materiale 
tot mai 
membrilor 
fundamentate științific care să 
asigure tot mai mult frînarea 
proceselor degenerative ale or
ganismului uman și prelungirea 
duratei vieții active a omului, 
dezvoltarea sănătoasă, echilibra
tă — fizică și psihică — a tutu
ror membrilor societății, paralel 
cu evoluția armonioasă a rela
țiilor sociale noi. Pe baza spo
rului fondului de consum și 
avînd în vedere creșterea per
sonalului ocupat în producție cu 
3—3,5 la sută, veniturile totale 
reale ale populației vor crește, 
în anul 1980, cu 35—37 la sută 
față de 1975. Se va majora re
tribuția nominală a tuturor oa
menilor muncii, acordîndu-se o 
atenție deosebită creșterii retri
buțiilor mici, păstrîndu-se un 
raport echitabil și, în aceiași 
timp, stimulator între retribuția 
minimă și maximă. Așa cum se 
subliniază in proiectul Progra
mului P.C.R. de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism, raportul de 1 la 
6 între veniturile mici și cele 
mari va permite aplicarea co
respunzătoare în domeniul re
tribuției a principiului socialist 
al repartiției după cantitatea și 
calitatea muncii, după contrlbu-

premise 
pentru satisfacerea 

deplină a cerințelor 
societății, cerințe

tia fiecăruia la dezvoltarea so
cietății socialiste.

In al patrulea rînd, problema 
retribuției in concordanță cu 
principiile fundamentale ale 
socialismului nu se rezolvă doar 
in termeni nominali. In prezent, 
cind România are o deschidere 
foarte largă spre piața mondia
lă, eînd sînt posibile anumite 
influențe din afară asupra pre
țurilor, in proiectul de Directi
ve se acordă o atenție deosebită 
corelației dintre creșterea retri
buției nominale și puterea de 
cumpărare efectivă a maselor. 
In acest sens se preconizează o 
asemenea politică a prețurilor 
care să asigure încadrarea pre
țurilor bunurilor de consum in 
prevederile planurilor și, pe a- 
ceastă bază, asigurarea creșterii 
necontenite a 1 
părare a populației.
in anul 1980, retribuția medie 
reală va crește cu 18—20 la sută 
față de nivelul anului 1975, ni
vel care, la rindul lui, va fi cu 
circa 24 la sută mai mare decit 
în 1970. In ceea ce privește ve
niturile reale pe o persoană ac
tivă din munca în cooperativele 
agricole de producție și din 
gospodăriile personale, acestea 
vor crește în cincinalul viitor 
cu 20—25 la sută. Creșteri im
portante se vor înregistra la vo
lumul desfacerilor de mărfuri, 
paralel cu modificări structura
le importante de natură să ri
dice calitatea consumului po-

puterij de cum- 
ației. Astfel, pînă

Roadele înaltei 
responsabilități

porului, 
prestate 
spori cu. 
față de 
anumită 
acest 
condiții pentru dezvoltarea lui 
în pas cu cerințele unei econo
mii moderne.

în al cincilea rînd, în conso
nanță deplină cu proiectul de 
Program al P.C.R. în care se 
formulează cu rigurozitate direc
țiile înaintării României spre 
comunism, paralel cu creșterea 
veniturilor directe din muncă și 
asigurarea în măsură mereu 
sporită a bunurilor materiale și 
serviciilor, se vor dezvolta mai 
rapid activitățile finanțate de 
stat pentru satisfacerea unor 
nevoi sociale. Astfel, față de pe
rioada 1971—1976, in perioada 
cincinalului viitor cheltuielile 
statului pentru finanțarea aces
tor acțiuni vor crește cu peste 
50 la sută. Alocația de stat pen
tru copii, ocrotirea sănătății, 
învățămîntul, cultura sînt doar 
citeva din domeniile care își vor 
avea o bază materială mult mai 
bună tocmai pe seama acestor 
resurse.

Chiar și această succintă 
concretizare a obiectivului res
pectiv relevă fără putință de 
tăgadă perspectiva luminoasă 
pe care ne-o deschide Con
gresul al XI-lea, pentru a cărei 
realizare se angajează plenar 
întregul nostru popor.

/

Volumul serviciilor 
către populație va 

61—68 la sută în 1980 
1975, lichidîndu-se o 
rămînere în urmă în 

sector șl asigurîndu-se

BIOGRAFIE COLECTIVA
(Urmare din pag. I)

Școala generală nr. 176 îi așteaptă pregătită pe primii elevi

în anul acesta vor funcționa în Capitală cinci noi săli de sport.

Cit vremea permite, elevii folosesc din plin bazinele de înot, 
construite prin contribuția voluntară a cetățenilor.

(Urmare din pag. I) 
local impupător, cu 24 de săli 
de clasă. Tovarășa directoare 
Eugenia Brem ne invită in in
cinta unde vor învăța circa 
1 400 de elevi. Curățenia a fost 
terminată și totul este gata pen- 
ru inaugurare. O insoțim la

școala vecină, nr. 1/6. de ase 
menea o prezență inedită în
cartier (Micro 4), unde omologul 
său, Georgeta Ivănceanu, o aș 
teaptă pentru o discuție referi
toare la programul prelungit pe 
care îl vor avea cele două uni
tăți. Și aici sălile sînt pregătite, 
cărțile au sosit și așteaptă nu
mai să fie așezate la locurile 
celor aproape 1 000 de elevi. Se 
fac ultimele finisări în cele 
două laboratoare, de fizică și 
chimie, reparații la vopsitori» 
mobilierului, se amenajează să
lile de meditație și dormitoare
le pentru copiii de 6—7 ani. Un 
grup de elevi de la școlile din 
apropiere (nr 141 și 57) a venit 
să dea o mină de ajutor. De 
fapt, această săptămină pre
mergătoare inaugurării noului 
local au dedicât-o muncii pa
triotice. De reținut și aportul 
uteciștilor din întreprinderile 
sectorului 7, care au participat 
în orele libere la activitățile 
șantierului, grăbind ritmul de 
lucru. „Joi — ne asigură tova
rășa directoare Ivănceanu — 
sintem gata cu toate pregătiri
le. Inspectoratul școlar a avut 
grijă să asigure din vreme nu 
numai materiale didactice pe 
cele necesare dotării atelierelor, 
ci și numirea cadrelor, a perso
nalului administrativ". Totoda
tă, tovarășa directoare se arăta 
deosebit de satisfăcută pentru 
modul în care constructorii au 
realizat noul local, clădire ridi
cată numai în două luni. Mul
țumirile sale erau adresate în
deosebi șefului de lot Nicolae 
Mistreanu și tîmplarului Con
stantin Enache, cară s-.au grăbit 
să fie printre cei dinții părinți 
ce și-au înscris copiii la cursuri. 
Puțin mai tîrziu, tovarășul in
giner Nicolae Jerca, șeful lotu-' 
lui construcții din cadrul In
spectoratului școlar al Capita
lei, avea să aprecieze Ia rîn- 
du-i. în același mod, pe con
structorii care, in ciuda voliy 
mului sporit de lucrări în a- 
ceastă vară, și-au onorat cum 
se cuvine angajamentele la res
pectivele obiective. Unele dero
gări de la termenele fixate se 
înregistrează însă la sălile de 
sport. Dacă cea de la Școala 
generală nr. 5 a fost terminată, 
același constructor (Șantierul 5, 
ICM 1) nu s-a preocupat înde
ajuns de sala de sport a Liceu
lui nr. 21. „Ne lipsește numai 
o macara pentru ridicarea grin
zilor acoperișului", ne spune 
ing. D. Nicolceanu. Dar aceas
tă justificare o repetă de, mai 
multă vreme. Oricum, benefici
arii — ne-au confirmat-o direc
torii școlilor generale nr. 56.190, 
ai Liceului 21 — speră ca în 
scurtă vreme și aceste obiective 
restante să fie finalizate. Argu
mentul lor —■ ritmul bun de lu
cru din ultimele zile.

• CEL DE-AL 6-LEA CAM
PIONAT BALCANIC MASCU
LIN DE ȘAH PE ECHIPE, des
fășurat în localitatea iugoslavă 
Porec, a fost cîștigat de selec
ționata Bulgariei cu 13,5 puncte, 
urmată de formațiile României 
— 11 puncte, Iugoslaviei — 10,5 
puncte și Turciei. în ultima run
dă, echipa României a întrecut 
cu 5,5—0,5 puncte reprezentativa 
Turciei, în timp ce șahiștii bul
gari au obținut o surprinzătoare 
victorie cu 5-1, în fața echipei 
Iugoslaviei.

Campionatul balcanic feminin 
individual a revenit jucătoarei 
iugoslave Amalia Pihailici — 4,5 
puncte, urmată de Lemaciko 
(Bulgaria) 4 puncte și Marga
reta Juncu-Mureșan (România) 
3,5 puncte. La juniori a cîștigat 
formația Iugoslaviei — 8 puncte, 
secundată de Bulgaria și Româ
nia cu 7,5 puncte.

pe preliminare. Selecționata Ro-/ 
mâniei va juca într-o grupă din 
care mai fac parte formațiile

Bulgariei, R.D. Germane, Un
gariei, U.R.S.S. șl selecționata 
secundă a Cubei. Primele două 
clasate din fiecare grupă se vor 
califica în semifinale. Partidele 
se desfășoară în nocturnă. Me
ciul inaugural se va disputa in
tre prima reprezentativă a Cubei 
și echipa Cehoslovaciei.

0 NOUĂ ETAPA ÎN
U U A,

e Debutul echipelor din di
vizia B. în program 111 partide 
o Rapid joacă la Giurgiu, cu 
„Dunărea".

(Urmare din pag. I)

Duțulescu, maiștrii Petre Bon- 
cu, Ion Bălu și Ion Gîrnită. De 
altfel, constructorii de drumuri 
ai grupului de șantiere vîlcean 
se mindresc cu performante de 
răsunet. De la înființarea între
prinderii și pînă azi ei au trasat 
prin adincurile nepătrunse 
ale pădurilor peste 2 000 km de 
drumuri, intre care 564 km re
prezintă bilanțul muncii lor in 
actualul cincinal. Căile rutiere 
construite de ei în jurul mări
lor montane de pe Argeș și Lo
tru sau în masivul Cozia sînt 
nu numai performante tehnice, 
ci și veritabile opere de artă. 
Cit privește eficienta muncii, 
cifrele Sint și in această privin
ță revelatoare. în vreme ce rea
lizările din acest an sînt cu 22 
de milioane mai mari decit cele 
din anul precedent, costurile la 
mia de lei producție au scăzut 
cu 24 lei. Prin reducerea chel
tuielilor materiale, a cheltuieli
lor de manoperă și a consumu
rilor s-au obținut beneficii cu 
aproape 3 milioane lei mai mari 
decît cele planificate.

— Care este contribuția tine
rilor la toate aceste realizări ? 
Răspunsul la întrebare ni-1 dă 
tovarășul ing. Ion Zăvoianu, 
directorul grupului de șantiere.

— Contribuția tinerilor la suc
cesul înregistrat de colectivul 
nostru de muncă este remarca
bilă. De altfel, ei au o pondere 
cantitativă și calitativă impor
tantă în colectiv. Este suficient 
Să menționez că mecanizatorii 
noștri — care reprezintă aproa-

pe un sfert din numărul total 
al muncitorilor — au o medie 
de vîrstă ce nu depășește 25 de 
ani. Ei singuri realizează circa 
30 la sută din volumul total al 
producției. Majoritatea covârși
toare a inginerilor noștri (circa 
80 la sută) sînt de asemenea, 
tineri. 18 dintre ei au o ve
chime în muncă mai mică da 
5 ani, dar spre satisfacția noas
tră competența profesională 
este invers proporțională cu ve
chimea lor în producție. Putem 
spune, deci, că tinerii noștri sînt 
într-adevăr la înălțime, nu 
numai pentru că lucrează ade
sea la mare altitudine, ci pen
tru că rezultatele muncii lor 
tind spre un plafon tot mai 
înalt.

Este o constatare, într-adevăr, 
îmbucurătoare. Mai ales dacă 
avem în vedere hotărirea tine
rilor de a duce și mai departe 
ștafeta succeselor.

— Programul partidului, ne-a 
declarat Ștefan Ogășanu, secre
tarul organizației U.T.C. de la 
baza de utilaje, ne deschide 
tuturor și în special nouă, ti
nerilor constructori, minunate 
perspective. în perioada urmă
toare grupul nostru va avea de 
realizat lucrări importante. 
Construcții industriale, corecții 
de torent, construcții și moder
nizări de drumuri, lucrări în 
agricultură. Iată un teren de a- 
firmare pe care sperăm să evo
luăm mereu în frunte. în ceea 
c# ne privește, considerăm suc
cesele de azi doar trepte pe 
drumul împlinirilor de mîine.

baracă, dintr-un dormitor 
comun, a ajuns astăzi să 
stea omenește, cu familia 
(trei copii — fotografia lor 
a trecut din mină in mină), 
intr-un apartament ultramo
dern, fiind, la locul de mun
că, șef de echipă, cum merge 
anual in concediu (tot mun
tele preferă I), cum a fost și 
în străinătate, cu O.N.T.-uI 
etc. De ce am întrerupt șirul 
datelor biografice ale hune- 
doreanului cățărat la 2 500 
de metri, pe Omu ? Fiindcă 
biografia lui n-avea nimic 
„ieșit din comun", fiind, așa
dar, ca a tuturor, omul (cu 
„o" mic) relatindu-și exis
tența atit de paralelă, de ase-

mănătoare, eu a colectivității 
din care face parte. Mai era 
cu noi un dobrogean căruia 
ii plăcea să spună că el 
„muncește la uzina de pîine" 
— tot așa istorisea cum a 
parcurs etapele existenței 
demne care-a devenit, acum, 
un „bun colectiv" (evident, 
fiecare biografie iși are ac- 
centele-i personale, insă li
niile dezvoltării personalită
ții, a cadrului bunăstării, su
nau aproape identic in toate 
biografiile care s-au rostit, 
atunci : un brașovean, un 
gălățean, un craiovean)... 
Scena, indiscutabil simboli
că, vorbea de la sine despre 
puterea incalculabilă a unei 
națiuni eliberate de exploa
tare. Prezența simultană,

concretă, a măreței naturi și 
a mărețului Program, căpă
ta, de asemenea, valoare de 
simbol. Ca de pe cel mai 
înalt virf al țării, privirea 
noastră poate cuprinde, sin
tetic, complexele probleme 
care angajează, deopotrivă, 
dezvoltarea social-economică. 
a științei și a culturii, poli
tica internă și internațională 
a partidului și statului. Bio
grafia fiecăruia se află în
scrisă aici. Fiecare — parti- 
cipind activ la punerea in 
faptă a celor înscrise aici — 
ișl desăvirșește biografia. 
Biografia fiecăruia reprezin
tă, limpede, o parte a uriașei 
biografii colective : Progra
mul Partidului Comunist Ro
mân.

e TURNEUL INTERNAȚIO
NAL DE LA FOREST HILLS 
(„U. S. open championships"), 
care, timp de 11 zile, a reunit pe 
courts-urile celebrei arene new- 
yorkeze întreaga elită a tenisu
lui mondial, s-a încheiat cu suc
cesul tinărului jucător american 
Jimmy Connors, învingător cu 
6—1, 6—0, 6—1 în finala susținu
tă cu „veteranul" australian Ken 
Rosewall. La fel ca și in finala 
de la Wimbledon, disputată intre 
aceiași tenismeni, Jimmy Con
nors nu i-a lăsat nici o speran
ță partenerului său, obținind o 
victorie netă in trei seturi, după 
o partidă care a durat numai 65 
de minute. în vîrstă de 22 de 
ani, Jimmy Connors a cîștigat in 
acest an trei mari turnee : cel 
din Australia (in luna ianuarie), 
Wimbledonul (in luna iulie) și 
acum Forest-Hills-ul. In urma 
acestor succese, tinărul campion 
american are cele mai mari șan
se de a fi declarat tenismanul 
nr. 1 al anului.

• CEA DE-A 8-A EDIȚIE a 
turneului internațional de fot
bal pentru juniori „Cupa Prie
tenia" va începe astăzi la Ca- 
maguey. Echipele participante 
au fost repartizate in două gru-

MARI REDUCERI DE PRETURI PE LITORAL!
întreprinderea de turism, hoteluri ți restaurante-Bucu- 

reștî vă invită să petreceți citeva zile pe litoralul Mării 
Negre, în luna septembrie a.e., în cele mai elegante ți con
fortabile hoteluri din stațiunile: Mamaia, Eforie, Jupiter, 
Saturn, Aurora, Venus ți Neptun.

In această perioadă, se aplică reduceri de tarif pînă la 
50%, iar la transport pe C.F.R. 50%, durata sejurului ră- 
minind la aprecierea dv.

Informații si înscrieri la filialele de turism din bd. N. 
Bălcescu nr. 35 ți bd. Republicii nr. 4.

ÎNTREPRINDEREA de transport bucurești

recrutează
pentru Exploatarea Instalații Energetice, Linii, Cale și Clă
diri din București, str. Petre 
sonal calificat in meseriile :

conducători auto catego
riile C, D și E 

tractoriști - rutieriști 
lăcătuși construcții meta
lice 
lăcătuși mecanici utilaje 
dulgheri 
fierari betoniști

Solicitanții se pot adresa la
Liciu nr. 11 A sector 5 și la telefon nr. 4111 80.

Liciu nr. 11 A sector 5, per-

zidari 
instalatori 
instalatori 
sudori 
electricieni 
file : rețele, radiotelefon, 
cable și substații 
muncitori necalificați

sanitari 
caloriferiști

în specialitâ-

Biroul Personal în str. Petre

La sfîrșitul acestei săptămîni 
se desfășoară o nouă etapă a 
„Cupei României", ediția 1974— 
1975. Cu acest prilej vor intra 
in focul Întrecerilor și formații
le din divizia B. Notăm : Rapid 
va juca la Giurgiu, cu forma
ția locală Dunărea, care acti
vează în divizia C. iar Pro
gresul București evoluează la 
Tîrgoviște. unde va întilni echi
pa Oțelul (divizia C). De a- 
semenea, S.C. Bacău joacă în 
deplasare, cu Minerul Comă- 
nești (divizia C) și F.C. Petro-

CUPA ROMÂNIEI11 , »
lul-Ploiești înttlnește, la Buș
teni, echipa „Caraimanul" (di
vizia C). Din program mai a- 
mintim meciurile Prahova Plo
iești (divizia C) — Metalul 
București, Nitramonia Făgăraș 
......... C) — Șoimii Sibiu, 

Craiova (divizia C) — 
Dinamo Slatina, Minerul Cav- 
nic (divizia C) — Minerul Baia 
Mare. Minerul Suncuiuș (divi
zia C) — F.C. Bihor.

In total sînt programate 111 
meciuri, care se dispută dumi
nică, de la ora 11. In caz de 
egalitate, jocurile se prelungesc 
cu două reprize a cite 15 minu
te, iar dacă egalitatea persistă 
se vor efectua lovituri de la 
11 m pentru a desemna echipa 
învingătoare.

55

(divizia
C.F.R.

TRAGEREA EXCEPTIONAL* DIN 17 SEFTMBIE'74
Luni 16 septembrie 1974 este ULTIMA zi pen

tru procurarea biletelor.
MAI MULTE BILETE, MAI MULTE ȘANSE DE 

CÎȘTIG I

I I
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DIALOGUL LA NIVEL ÎNALT ROMÂNO-LIBERIAN
într-o ambianță caldă,

prietenească s-a desfășurat

DINEUL
oferit de președintele 

Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUSESCU, 

în onoarea președintelui 
Republicii Liberia, 

WILLIAM R. TOLBERT jr.
Prima zi a vizitei oficiale a 

președintelui Liberiei, William 
R. Tolbert jr., In țara noastră 
s-a încheiat printr-un dineu o- 
ferit de președintele Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, tn onoarea înaltului 
oaspete.

La dineu au participat din 
partea română Manea Mănescu, 
prim-ministru al guvernului, 
membri ai Comitetului Executiv 
și secretari ai C.C. al P.C.R.. 
membri ai guvernului, alte per
soane oficiale.

Din partea liberiană : Jamei 
T. Phillips, Edward B. Kesselly, 
Lafayette K. Morgan, miniștri, 
R. Francis Okai jr., adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
celelalte persoane oficiale care 
11 însoțesc pe președintele Libe
riei în vizita pe care o face în 
tara noastră.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cal
dă, prietenească, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președinte
le William Tolbert au rostit 
toasturi.

Sosirea în Capitală
(Urmat t din vag. I)

ministrul informațiilor, proble
melor culturale și turismului, 
Lafayette K. Morgan, ministru 
de stat fără portofoliu, R. Fran
cis Okai jr., adjunct al minis
trului afacerilor externe, alte 
persoane oficiale, precum și am
basadorul Republicii Liberia la 
București, Joseph Graham.

în continuarea ceremoniei, o 
gardă militară prezintă onorul. 
Sint intonate imnurile de stat 
ale Liberiei și României, în timp 
ce, In semn de salut, sint trase 
21 de salve de artilerie.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și William R. Tolbert jr. trec 
în revistă garda de onoare.

Urmează prezentarea șefilor 
misiunilor diplomatice, precum 
și a persoanelor oficiale române 
venite în lntlmpinare.

Solemnitatea sosirii se Încheie 
cu defilarea gărzii de onoare.

Numeroși locuitori ai Capita
lei participă cu entuziasm la 
revederea prietenească dintre 
cei doi șefi de stat, fac o căl
duroasă primire solului poporu
lui liberian. în aplauzele mul
țimii, președinții Nicolae 
Ceaușescu și William R. Tolbert 
jr. iau loc Intr-o mașină des
chisă, escortată de motocicliști.

Pe traseu domnește aceeași 
atmosferă sărbătorească. Mii de 
bucureșteni ovaționează pe cei 
doi șefi de stat, aclamă pentru 
prietenia româno-liberiană, ex- 
primindu-și, asemenea întregu
lui nostru popor, deplina satis
facție față de noua lnttlnire 
dintre președintele Nicolae

Ceaușescu și președintele Wil
liam Tolbert jr. menită a servi 
interesele celor două popoare, 
cauza colaborării, înțelegerii și 
păcii în întreaga lume.

La reședința șefului statului 
„liberian, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Wil
liam R. Tolbert jr. s-au între
ținut intr-o atmosferă de caldă 
prietenie, exprimîndu-și incă o 
dată satisfacția pentru această 
nouă întîlnire.

„Vă urăm din nou bun venit 
In țara noastră și vă exprim 
bucuria mea și a tovarășilor mei 
pentru vizita pe care o faceți" 
— a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in cursul acestei cor
diale întrevederi. „Am dorit

foarte mult această vizită" — a 
răspuns șeful statului liberian. 
„Singurul meu regret este că d-na 
Tolbert nu m-a putut însoți. Dar 
ea este, cu inima, aici, alături 
de mine. Mă simt ca acasă. Și 
omul, cînd se simte ca acasă, 
este fericit. Sint incîntat de pri
mirea călduroasă care mi-a fost 
rezervată mie și colaboratorilor 
mei" ...Este primirea rezervată 
prietenilor" — a subliniat pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. 
„Dumneavoastră sînteți prietenii 
noștri. Sper că veți petrece a- 
ceste zile în mod fericit și plă
cut. Noi vom face totul pentru 
ca șederea dumneavoastră aici 
să fie cit mai plăcută și cît mai 
fructuoasă".

DEPUNEREA UNEI COROANE DE ElORI
în cursul după-amiezii, dr. 

William R. Tolbert jr., președin
tele Republicii Liberia, a depus 
în semn de omagiu o coroană 
de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru so
cialism.

La solemnitate au luat parte 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat. general-co
lonel Ion Gheorghe, prim-ad- 
junct al ministrului apărării na
ționale și șef al Marelui Stat 
Major, Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, Nioolae Popa, prim-vice- 
președinte al Consiliului popu
lar al municipiului București, 
Petrache Trofin, ambasadorul

României la Monrovia, generali 
și ofițeri superiori.

împreună cu președintele 
William Tolbert, la ceremonie 
au participat membri ai cabi
netului , liberian, celelalte per
soane oficiale care-1 însoțesc in 
vizita îti țara noastră.

La sosire, o gardă de onoare 
a prezentat onorul. Au fost in
tonate apoi imnurile de stat ale 
României și Liberiei.

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

înalții oaspeți au vizitat, tn 
continuare, rotonda Monumen
tului.

în încheierea ceremoniei, pre
ședintele William R. Tolbert a 
primit defilarea gărzii de 
onoare.

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Stimate domnule președinte, 
Dragi prieteni și tovarăși,
îmi face o deosebită plăcere 

ca, in numele Consiliului de 
Stat, al guvernului român și al 
meu personal să vă adresez 
dumneavoastră, domnule pre
ședinte, și colaboratorilor care 
vă însoțesc un călduros salut de 
bun venit in România socialistă, 
împreună cu urarea de a vă 
simți cît mai bine în mijlocul 
poporului nostru, care vă pri
mește cu cele mai sincere sen
timente de prietenie și ospita
litate.

Vizita ce o faceți in România, 
ca și vizita pe care am făcut-o 
in primăvara acestui an in Li
beria, constituie o expresie a 
dorinței țărilor și popoarelor 
noastre de a promova relații tot 
mai bune intre ele, de a se cu
noaște mai bine și de a colabora 
rodnic, in interesul propășirii ior 
economico-sociale independente, 
al cauzei păcii și înțelegerii in
ternaționale. Sint încredințat, că 
această nouă intilnire a noastră, 
convorbirile pe care le vom pur
ta și înțelegerile la care vom 
ajunge vor da noi impulsuri ra
porturilor prietenești dintre ță
rile și popoarele noastre, vor 
crea condiții și mai bune pentru 
înfăptuirea colaborării multilate
rale româno-liberiene.

Ne este cunoscută istoria po
porului liberian, întemeietor 
incă la mijlocul secolului tre
cut al primei republici inde
pendente de pe continentul a- 
frican. Apreciem eforturile și 
realizările poporului dumnea
voastră pe calea redeșteptării 
naționale, a dezvoltării econo
mice și sociale independente — 
și, ca prieteni sinceri, vă dorim 
din inimă noi și mari succese 
în dezvoltarea economico-socia- 
lă, in ridicarea bunăstării și fe
ricirii poporului liberian.

iu timpul vizitei veți avea 
prilejul, domnule președinte, sa 
cunoașteți nemijlocit unele din 
realizările și preocupările po
porului român in cei 30 de 
ani de la eliberarea sa de sut> 
dominația fascistă, dorința și 
botărirea sa de a-ți făuri o 
viață tot mai prosperă și în
floritoare.

In prezent, poporul român 
acționează pentru a asigura dez
voltarea in ritm inalt a eco
nomiei, științei, culturii, a ri
dicării bunăstării sale materiale 
și spirituale. Sintem preocupați 
de a realiza o societate socia
listă care să asigure poporului 
condiții de viață și de cultură 
dintre cele mai bune, să-i 
creeze posibilitatea de a parti
cipa tot mai activ la colabo
rarea multilaterală pe plan in
ternațional, la realizarea unei 
lumi mai drepte și mai bune.

Poporul român, care a cunos
cut timp de secole dominația 
străină, este solidar cu toate 
popoarele care luptă pentru 
independența lor și se pronunță 
pentru respectarea dreptului 
fiecărui popor de a fi stăpin pe 
deplin pe destinele sale.

Mai mult ca oricînd este ne
cesar să se afirme cu putere in 
relațiile dintre state principiile 
deplinei egalități in drepturi, 
respectului independenței și su
veranității naționale, neameste
cului in treburile interne și 
avantajului reciproc, ale nere- 
eurgerii la forță seu la amenin
țarea cu forța In raporturile 
interstatale.

Evenimentele oare au avut loc 

in viața internațională, de la 
ultima noastră intilnire din pri
măvara acestui an, confirmă 
faptul că trăim într-o epocă de 
mari transformări naționale și 
sociale, de adinei mutații în ra
portul de forțe pe plan mon
dial, de afirmare tot mai hotărî- 
tă a voinței popoarelor de a fi 
pe deplin stăpine pe bogățiile 
naționale și de a le folosi co
respunzător intereselor proprii.

Cursul spre destindere și co
laborare, care a început in ulti
mii ani, intimpină incă rezis
tențe puternice ; sint incă 
forțe imperialiste, colonialiste 
care nu ințeleg dezvoltarea so
cietății omenești și ar dori să 
țină lumea pe loc. Tocmai de 
aceea, dacă dorim să asigurăm 
dezvoltarea noului curs spre 
destindere, este necesară întări
rea solidarității și colaborării 
tuturor forțelor anii imperialiste 
și anticolonialiste, a tuturor po
poarelor care doresc să trăiască 
libere, stăpine pe destinele lor, 
intr-un climat de pace.

In perioada care n trecut de 
ia intilnirea noastră in Africa 
s-au produs schimbări impor
tante, printre care cea mai de 
seamă este accentuarea proce
sului de lichidare a dominației 
coloniale. Chiar astăzi, in ziua 
sosirii dumneavoastră in Bucu
rești, poporului Guineei-Bissau 
i s-a recunoscut in mod oficial 
independența, după ce cu un an 
in urmă și-a constituit primul 
sau guvern independent. Cu ci- 
teva zile in urmă s-a încheiat 
acordul de la Lusaka in care se 
recunoaște independența Mo- 
zambicuiui. Se desfășoară cu 
succes lupta popoarelor din An
gola, din Mozambic pentru cu
cerirea independenței lor na
ționale. Activitatea din aceste 
zile a forțelor reacționare, ra
siste, din Mozambic demon
strează insă că pentru lichidarea 
definitivă a colonialismului, 
neocolonialismului și rasismu
lui este necesară întărirea vigi
lenței, o acțiune fermă din 
partea popoarelor africane, 
a tuturor forțelor progresiste 
din lume. După părerea noastră 
sint create condiții pentru in
tensificarea luptei in vederea 
lichidării definitive a colonia
lismului, a politicii rasiste și 
de apartheid din Africa de Sud 
și Rhodesia.

Omenirea este confruntată cu 
grave probleme care iși cer o 
soluționare rapidă. Am in vede
re in primul rind faptul că o 
mare parte a omenirii se află 
in condiții de subdezvoltare, 
ceea ce are influențe negative 
atit asupra dezvoltării economi
co-sociale a popoarelor respec
tive, cit și asupra luptei gene
rale pentru progres, pace și co
laborare internațională. Este ne
cesară intensificarea eforturilor 
țărilor in curs de dezvoltare. 
Întărirea solidarității lor cu ță
rile socialiste, cu statele care 
acționează pentru propășirea lor 
economieo-socială independentă 
tn vederea lichidării stării de 
subdezvoltare, pentru instaura
rea in viața internațională a u- 
nor relații noi, bazate pe egali
tate, pe un raport mai just in
tre prețurile materiilor prime și 
al produselor industriale, care 
să favorizeze progresul mai ra
pid al țărilor tn curs de dezvol
tare. Este necesar, totodată, să 
se creeze condiții pentru acce
sul larg al tuturor popoarelor la 
tehnologiile moderne, la cuceri
rile științei și culturii, să se in

staureze o nouă ordine politică 
și economică internațională.

In Europa, lupta pentru În
făptuirea securității europene, 
pentru instaurarea unor relații 
noi, de colaborare multilaterală, 
a înregistrat în acest an pro
grese simțitoare ; sint create 
condițiile pentru încheierea cu 
succes a conferinței general- 
europene. România acționează 
cu toată fermitatea pentru a-și 
aduce contribuția, împreună cu 
celelalte țări, la realizarea pe 
continentul european a unei se
curități reale, care să asigure 
fiecărei națiuni posibilitatea de 
a se dezvolta liber, corespunză
tor năzuințelor sale.

Din păcate, în lume continuă 
să existe incă multe focare de 
încordare care pun in mod se
rios in pericol pacea și colabo
rarea internațională. Nu demult, 
in Balcani, mai precis in Cipru, 
s-au produs evenimente grave, 
care constituie un pericol pen
tru independența și suveranita
tea acestui stat independent, 
dar și pentru pacea din Bal
cani și din intreaga lume. 
România susține in mod ferm 
respectarea independenței, su
veranității și integrității terito
riale a Ciprului, se pronunță 
pentru o soluție politică care să 
asigure conviețuirea pașnică 
dintre comunitatea greacă și 
turcă, deplina egalitate în drep
turi pentru toți cetățenii ci- 
prioți, fără deosebire de națio
nalitate.

Ne pronunțăm, de asemenea, 
pentru intensificarea activității 
in vederea soluționării ne cale 
politică a conflictului din Orien
tul Mijlociu, pentru reluarea 
tratativelor la Geneva in veț 
dorea instaurării unei năci trai
nice si juste in această zonă si, 
totodată, pentru solutionarea 
problemei poporului palestinian 
in conformitate cu dreptul său 
la existentă liberă, indepen
dentă.'

Apreciem, de asemenea. că 
este necesar să se intensifice 
eforturile în vederea aplicării 
acordurilor de la Faris cu pri
vire la Vietnam, să se instaureze 

o pace trainică in întreaga In
dochina. asigurîndu-se nopoare- 
lor vietnamez, cambodgian si 
laoțian dreptul de a-si soluționa 
problemele în mod independent, 
fără nici un amestec din afară.

Solutionarea problemelor com
plexe pe plan mondial. lichida
rea subdezvoltării, asigurarea 
deplinei egalități între popoare 
impun o participare activă la în
treaga viată internațională a 
tuturor statelor. indiferent de 
mărimea lor. în acest context, 
noi considerăm că tarile mici si 
mijlocii — care sint primele ce 
au de suferit de pe urma stări
lor de încordare, a politicii co
lonialiste si neocolonialiste — 
trebuie să fie mai active, să ac
ționeze cu mai multă fermitate 
in viata internațională.

Totodată este in interesul tu
turor popoarelor de a intări Or
ganizația Națiunilor Unite, de 
a face ca ea să aibă un rol tot 
mai puternic în soluționarea 
diferitelor probleme internațio
nale. Toate acestea impun o de
mocratizare reală a relațiilor 
internaționale, stabilirea unor 
noi norme care să asigure fie
cărui popor deplina egalitate in 
drepturi, independenta, suvera
nitatea. posibilitatea de dezvol
tare liberă de sine stătătoare.

In încheiere, doresc, domnule 
președinte, să-mi exprim con
vingerea că vizita pe care o 
faceți in România va marca un 
nou moment important în dez
voltarea colaborării dintre ță
rile noastre, atît pe planul re
lațiilor bilaterale — în dome
niile economic, tehnico-științific 
și cultural, dind un nou im
bold realizării în viată a acor
durilor la care am ajuns cu 
prilejul vizitei in tara dum
neavoastră — cit și in lupta ge
nerală pentru o politică nouă in 
lume, pentru idealurile de pro
gres și pace ale umanității.

Vă urez incă o dată să petre- 
ceți cît mai bine cele cîteva zile 
in mijlocul poporului român — 
și regret în mod sincer că d-na 
Tolbert nu vă însoțește.

Vă rog să ridicăm împreună 
acest pahar in sănătatea preșe
dintelui Tolbert, pentru progre
sul și prosperitatea poporului 
liberian prieten, pentru priete
nia și colaborarea dintre po
poarele noastre, pentru pacea 
în întreaga lume.

In sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor ! (Aplauze).

Toastul președintelui
dr. William R. Tolbert jr.

Domnule președinte, mare și 
bun prieten,

Dragi prieteni.
Doamnelor și domnilor,
Sint profund mișcat de spon

taneitatea și entuziasmul care 
au caracterizat primirea ce ne-a 
fost rezervată, delegației mele 
și mie, in această vizită istori
că, de talentatul și cu adevărat 
dinamicul popor român. Sint 
încredințat că d-na Tolbert ar 
fi împărtășit întru totul aceste 
sentimente, iar noi regretăm cu 
adevărat faptul că ea nu a fost 
in măsură să vină cu noi.

Intr-adevăr, aducem un adine 
prinos de recunoștință dum
neavoastră, domnule președinte, 
și doamnei Elena Ceaușescu, 
Partidului Comunist Român; 
guvernului și poporului acestei 
istorice națiuni, pentru aten
ția cu care am fost înconjurați 
de la sosirea noastră in acest 
fascinant oraș. Ne-ați primit 
cu adevărat la cel mai înalt 
nivel și ați dat dovadă de grijă 
meticuloasă și de o atenție 
specială, l'ăcîndu-ne să ne sim
țim ca și cum ne-am fi aflat 
acasă. Aceasta este o adevăra
tă dovadă a unei prietenii au
tentice de care lumea noastră 
unică are atîta nevoie astăzi. 
Folosesc acest prilej pentru ca, 
în numele Partidului Liberal 
autentic, al guvernului și al 
poporului din Liberia, precum 
și ai meu personal, să vă ex
prim dv., guvernului și poporu
lui acestei națiuni progresiste, 
înalta noastră apreciere, apre
ciere față de partidul dumnea
voastră ferm, precum și întrea
ga noastră recunoștință since
ră, nu numai pentru amabila in
vitație pe care ne-ați adresat-o 
cu atîta generozitate de a vizi
ta țara dv., cît și pentru înal
tul nivel la care avem plăcerea 
să constatăm că au fost ridicate 
relațiile dintre cele două țări 
ale noastre.

Cu 191 de zile în urmă, exce
lența sa președintele Nicolae 
Ceaușescu a pus piatra de hotar 
in relațiile romăno-Iiberiene 
atunci cind, domnia sa și prima 
doamnă a națiunii române, 
doamna Elena Ceaușescu. au fă
cut o vizită oficială in Liberia. 
Vizita în Liberia și în alte țări 
africane, făcută de șeful statu

lui român, a fost un factor sti
mulator, cu o largă semnificație 
in contextul relațiilor internațio
nale dintre state, indiferent de 
distanțele geografice ce le se
para, de statutul lor economic 
sau de orinduirea lor socială sau 
politică.

Ca rezultat al progreselor in 
domeniul tehnicii și științei, 
care in perioada ce a urmat 
celui de-al doilea război mon
dial au stimulat imaginația 
omului, raporturile dintre ua- 
țiuni au lost facilitate intr-o 
măsură considerabilă.

Intre timp, influența comerțu
lui și schimburilor internaționa
le asupra economiei mondiale a 
confirmat faptul că nici o națiu
ne, fie că este mare sau mică, 
bogată sau săracă, industrializa
tă sau neindustrializată, dezvol
tată sau in curs de dezvoltare, 
nu poate exista in completă izo
lare. Tocmai in acest context, 
va trebui efectuată o nouă, 
dramatică și profundă schimbare 
prin restructurarea relațiilor e- 
conomice și de altă natură din
tre națiuni, dintre națiunile lu
mii noastre unice. In lumina a- 
cestei perspective, marele și 
bunul meu prieten, președintele 
Ceaușescu, a dovedit clarviziune 
și înțelepciune și a întreprins 
acțiuni pozitive in interesul na
țiunii sale și al lumii.

Această vizită, cu adevărat 
istorică pe care o efectuăm in 
țara dv. în perioada actuală, 
are o semnificație cu totul deo
sebită pentru relațiile dintre po
poarele noastre al căror trecut 
de suferințe de pe urma unor 
forțe externe, nu este esențial- 
mente diferit și a căror hotărire 
de a-și menține identitatea na
țională și de a-și urma calea 
spre realizarea nobilului scop 
este neabătută. Aceste obiecti
ve stau la baza politicii Liberiei 
de a întinde și a accepta mina 
prieteniei altor națiuni, membre 
ale lumii.

Tocmai de aceea, nu putem 
accepta sau tolera nici un fel 
de relații care ignoră principiile 
independenței și integrității na
ționale, ale egalității suverane, 
ale respectului reciproc și nea
mestecului in treburile interne 
ale altor state. Pentru aceste 
motive, noi, ca și dumnea

voastră, domnule președinte, ne 
opunem colonialismului in 
orice formă, neocolonialismului 
și imperialismului, precum și 
oricăror politici rasiste sau de 
apartheid. Avem încrederea 
fermă că toți oamenii, indife
rent de culoare, credință, reli
gia lor, de statutul lor economic 
sau social, au dreptul să-și ho
tărască propriile destine și sâ 
trăiască in dreptate, demnitate 
și pace. Tocmai pentru că se 
bucură de aceste drepturi fun
damentale, națiunile noastre 
au hotărit să îndeplinească pre
vederile acordului cu privire la 
comerț și cooperare economică 
și industrială dintre țările noas
tre, colaborare ce poate avea o 
foarte largă semnificație nu nu
mai pe plan bilateral, intre 
România și Liberia, dar și in 
contextul mai larg al noii ordini 
mondiale, care in prezent se 
află în curs de restructurare.

Lumea noastră, care este uni
că, a suferit prea mult de pe 
urma egoismului, bigotismului, 
diferențierilor rasiale, religioa
se sau politice, nedreptăților, 
conflictelor, războaielor. Astăzi, 
marea majoritate a locui
torilor lumii silit săraci, su
feră de boli, de foame și igno
ranță, in timp ce alții trăiesc in 
bogăție. Această situație tristă 
nu ar trebui să existe. îutrucil 
cu toții trăim într-o singură so
cietate umană tare trebuie să 
fie sănătoasă și să progreseze.

Pe măsura ce trece timpul, na
țiunile lumii devin tot mai in
terdependente. cu o tot mai ac
centuată conștiință a faptului că 
poartă răspunderea colectivă fa
ță de pacea, justiția, securitatea 
și progresul internațional. De 
aceea, credem că există un ra
port precis între stabilirea și 
menținerea păcii internaționale 
și lichidarea sărăciei, suferințe
lor umane, exploatării și ne
dreptății. Astfel, atit timp cit 
grupuri întregi de națiuni tră
iesc în sărăcie, boală și ignoran
ță, atit timp cit acestea sint ex
ploatate. nu vom fi in măsură 
să lichidăm conflictele și lipsa 
de securitate pe plan interna
țional.

Domnule președinte.
Mi-am permis să mă refer la 

clteva dintre problemele care 

confruntă omenirea in ziua de 
astăzi pentru a Încerca să sub
liniez importanța pe care guver
nul Liberiei o acordă relațiilor 
cu România. Liberia are mari 
bogății ; este bogată în resurse 
naturale, care trebuie să fie 
scoase la iveală, are un poten
țial uman ce trebuie să fie pus 
in valoare. România are ceva 
mai mult. Are un uluitor pro
gres în dezvoltarea industrială 
modernă, mai cu seamă în ulti
mele două decenii, o dezvoltare 
spectaculoasă, și în special in 
timpul perioadei în care acest 
proces s-a desfășurat sub con
ducerea dumneavoastră clar
văzătoare, luminată și dinamică, 
domnule președinte. Ca și 
România, Liberia trebuie și ea 
să-și asigure o creștere intensă 
a forțelor productive ale națiu
nii, o inaită eficiență și un ritm 
de dezvoltare susținut care să-i 
permită să satisfacă cerințele 
tot mai mari ale societății noas
tre și promovarea factorilor 
fundamentali ai progresului. In 
această perspectivă avem certi
tudinea că relațiile româno- 
iiberiene vor urma o spirală 
ascendentă de progres binefă
cător și tocmai de aceea nutrim 
foarte mari speranțe față de 
viitorul acestor raporturi.

Domnule președinte,
Aștept cu nerăbdare discuțiile 

pe care le vom avea in aceste 
zile, in care ne bucurăm de 
cordialitatea și ospitalitatea 
dumneavoastră. Fără îndoială că 
rezultatele acestor discuții vor 
fi binefăcătoare, vor servi atit 
interesele popoarelor noastre, 
ale Liberiei și ale României, cit 
și interesele generale ale între
gii lumi.

încă o dată, permiteți-mi .să 
exprim profunda noastră grati
tudine pentru splendidul prilej 
oferit de a vizita țara dum
neavoastră progresistă, poporul 
dumneavoastră progresist, să vă 
mulțumim pentru toate atenții
le cu care ne-ați copleșit cu a- 
tîta generozitate.

Dragi prieteni. 
Excelențe, 
Doamnelor șl domnilor,
Vă rog să ridicați paharul șl 

să vă alăturați mie în urarea 
pe care o adresez în sănătatea 
marelui și bunului meu prieten, 
președintele României ; pentru 
dezvoltarea și întărirea continuă 
a prieteniei și a relațiilor cor
diale între guvernul și poporul 
României și guvernul și poporul 
Republicii Liberia ; pentru 
prosperitatea poporului român ; 
in sănătatea tuturor celor pre- 
zenți aici, in această seară, eu 
celâ mai bune urări pentru toți ; 
pentru pacea lumii ; pentru pre
ședinte ! (Aplauze).
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Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

întruniți in plenare ale activului de partid, pentru dezbaterea 
proiectelor Programului partidului ți Directivelor Congresului al 
XI-lea, comuniștii din numeroase sectoare de activitate iși exprimă, 
In telegrame adresate Comitetului Central al P.C.R., tovarășului 
Nieolae - Ceaușescu, adeziunea deplină la prevederile cuprinse in 
aceste documente programatice de Însemnătate istorică pentru viața 
poporului nostru, la întreaga politică internă și externă a partidu
lui, asfgurind, în numele tuturor oamenilor muncii, că-și vor de
dica întreaga lor forță creatoare înfăptuirii în mod exemplar a 
sarcinilor ce reies din aceste documente, să nu precupețească nici 
un efort pentru a-și spori aportul la realizarea însuflețitoarelor obi
ective ale construirii socialismului și comunismului pe pămintul 
României.

Asemenea telegrame au adresat plenarele comitetelor municipale 
de partid Oradea, Cluj, Tg. Jiu, Sibiu, Baia Mare, Drobela-Tr. Se
verin, Mediaș, Consiliului Politic Superior al Armatei. Comitetului 
organizației de partid din aparatul central al Ministerului de Inter
ne .Consiliului Politic al trupelor de securitate, Comitetului de 
partid jil Academiei de științe agricole și silvice, Comitetului de 
conducere al Uniunii artiștilor plastici. Comitetului de partid al 
sectorului 5 din București, Comitetului orășenesc de partid Vaslui, 
Comitetului orășenesc de partid Tîrnăveni, Comitetului orășenesc 
de partid Motru, Comitetului orășenesc de partid Deta, Comitetului 
de partid al îhtreprinderii „23 August" din București, Comitetului 
de partid al întreprinderii de confecții și tricotaje București, Co
mitetului de partid din Combinatul siderurgic Reșița, Comitetului 
de partid al Combinatului siderurgic Hunedoara, Consiliului politic 
al Comandamentului aviației civile TAROM, Consiliului politic al 
trupelor de pompieri, Comitetului de partid al schelei Tîrgoviște, 
Comitetului de partid din întreprinderea metalurgică de metale ne
feroase Baia Mare, Comitetului de partid de la mina Lupeni, Co
mitetului de partid din cadrul întreprinderii „Electrotimiș", Con
siliului Uniunii județene a cooperativelor agricole de producție Olt- 
Comitetului de partid al comunei Stoicănești-Olt, Comitetului de 
partid al comunei Runcu, Județul Gorj.

TELEGRAMA
Tovarășul MANEA MÂNESCU, prim-ministru al guvernului 

Republicii Socialiste România, a trimis primului ministru al 
Republicii Islanda, GEIR HALLGRIMSSON, următoarea tele
gramă :

îmi face deosebită plăcere să pot adresa Excelenței Voastre 
cordiale felicitări și cele mai bune urări cu prilejul numirii în 
funcția de prim-ministru al Republicii Islanda.

CEREMONIA
DE LA

LISABONA
PORTUGALIA A RECUNOSCUT 

DE JURE INDEPENDENȚA 
REPUBLICII GUINEEA-BISSAU

Ședința Guvernului
Republicii Socialiste România

In ziua de 10 septembrie a.c. 
a avut loc ședința Guvernului 
Republicii Socialiste România.

Guvernul a examinat îndepli
nirea planului de producție, in
vestiții, puneri în funcțiune și 
export pe primele 8 luni ale 
anului și a stabilit măsurile ce 
trebuie luate de ministere, cen
trale și întreprinderi în vederea 
asigurării condițiilor necesare 
pentru întîmpinarea cu rezulta
te cit mai bune a celui de-al 
XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român. In acest cadru, 
guvernul a hotărît ca ministere
le, centralele, întreprinderile, 
toate unitățile economico-socia- 
le să întreprindă acțiuni ener
gice pentru îndeplinirea inte
grală a sarcinilor de plan pe 
luna septembrie, trimestrul IV 
și întregul an 1974, precum și 
pentru pregătirea executării pla
nului pe anul 1975.

Se vor lua în continuare mă
suri pentru asigurarea utilajelor 
tehnologice și materialelor ne
cesare realizării lucrărilor de 
investiții și punerii în funcțiune 
la termen a noilor obiective, in
tensificării folosirii capacităților 
de producție, contractării și de
rulării întregului fond de marfă 
destinat exportului,_ desfășură
rii ritmice a aprovizionării cu 
materii prime și materiale, pre
cum și cooperării între între
prinderi.

Totodată, guvernul a hotărît 
ca în perioada care urmează 
colectivele formate din cadre 
de conducere și specialiști din 
ministere și centrale, Comitetul 
de Stat al Planificării, Ministe
rul Aprovizionării Tehnico-Ma- 
teriale și Controlului Gospodă

ririi Fondurilor Fixe, Ministe
rul Comerțului Exterior și 
Cooperării. Economice Interna
ționale, Ministerul Finanțelor, 
institute de proiectări și cerce
tări, trimise în unitățile de pro
ducție și pe șantiere, să acțio
neze, sub conducerea comitete
lor județene de partid, pentru a 
soluționa în mod operativ și 
concret, la fața locului, proble
mele ce condiționează reali
zarea integrală a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor pe care 
unitățile și le-au asumat.

Guvernul a examinat progra
mul de organizare și desfășura
re a campaniei agricole de 
toamnă și a stabilit sarcini con
crete destinate să asigure strin- 
gerea la timp și fără pierderi a 
recoltei, depozitarea produselor 
și efectuarea in condiții optime 
a însămînțărilor.

In continuare, guvernul a 
analizat măsurile propuse de 
Ministerul Educației și învăță- 
mintului in vederea deschiderii 
și desfășurării în bune condi- 
țiuni a anului școlar 1974/1975.

De asemenea, a fost dezbătut 
raportul Curții Superioare de 
Control Financiar privind acti
vitatea de control financiar pre
ventiv desfășurată în semestrul 
I 1974 și s-a stabilit să fie luate 
măsuri privind creșterea răs
punderii și întărirea disciplinei 
financiare, folosirea cu maxi
mum de eficiență a fondurilor 
materiale și bănești alocate și 
prevenirea oricărei forme de 
risipă în gospodărirea banului 
public.

în cadrul ședinței, guvernul a 
rezolvat, de asemenea, unele 
probleme ale activității curente.

La Palatul prezidențial din 
Lisabona s-a desfășurat, marți, 
ceremonia semnării documente
lor prin care președintele Anto
nio de Spinola, ..in numele Re
publicii Portugalia, recunoaște 
in mod solemn independența 
Republicii Guineea-Bissau", pri
mul teritoriu african eliberat 
după cinci secole de dominație 
colonială portugheză.

La ceremonia semnării, trans
misă in direct de posturile de 
radio și televiziune portugheze, 
au participat Pedro Pires, mem
bru al Comitetului Executiv al 
Partidului African al Indepen
denței din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.), și alți doi lideri ai 
partidului.

Actul semnării declarației de - 
independență a avut loc în con
formitate cu prevederile acordu
lui de la Lusaka, încheiat la 26 
august între reprezentanți al 
guvernului portughez și ai 
P.A.I.G.C., prin care Portugalia 
recunoaște Guineea-Bissau ca 
stat suveran, angajindu-se să-și 
retragă toate trupele pînă la 
sfîrșitul lunii octombrie, să sta
bilească relații diplomatice cu 
noul stat independent și să ac
ționeze pentru promovarea unei 
intense cooperării economice, 
tehnice și culturale între cele 
două țări, pe baza egalității și 
interesului reciproc.

După o jumătate de mileniu 
de dominație colonială și după 
13 ani de luptă armată, sub 
conducerea P.A.I.G.C., poporul 
din Guineea-Bissau, care s-a 
proclamat stat independent la 
24 septembrie 1973, își cucerește 
astfel pe deplin dreptul de a 
deveni stăpîn pe propriile sale 
destine, de a-și hotărî direcțiile 
de evoluție economică, politică, 
socială, în conformitate cu pro
priile sale aspirații și interese.

poporul chilian

R. P. CHINEZA. - Aspect de la lansarea unei noi nave la Șantierele navale din Șanhai

PREȘEDINTELE ISRAELULUI 
A PRIMIT PE MINISTRUL

DE EXTERNE AL ROMÂNIEI
dimineața, ministrul 

externe al Republi-
Marți 

afacerilor 
cii Socialiste România, George 
Macovescu, care 
oficială in Israel, 
de președintele 
Efraim Katzir.

Cu acest prilej, 
externe a transmis șefului sta
tului Israel din partea președin
telui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, un me
saj cordial de salut, multă să
nătate și fericire și urări de 
pace și prosperitate poporului is- 
raelian.

Președintele Efraim Katzir a 
exprimat mulțumiri călduroase 
pentru mesaj și a rugat pe mi
nistrul român să transmită 
președintelui Nicolae Ceaușescu

face o vizită 
a fost primit 

Israelului,

ministrul de

Situația din Mozambic
• Elementele extremiste care au ocupat postul 

,,Radio Club Mozambic" s-au predat
Agențiile internaționale de 

presă informează că, marți la 
ora 10,30 
extremiste 
timp de trei 
dio Club
Lourenco Marques s-au predat 
forțelor însărcinate cu restabi
lirea ordinii. Relatări de ultimă 
oră din capitala mozambicană 
precizează că, ulterior, au fost 
semnalate ciocniri în unele 
cartiere ale orașului.

Postul „Radio Club Mozam
bic" controlat în prezent de au
torități, a lansat — imediat după 
ce situația a cunoscut o nouă 
încordare — permanente ape
luri prin care se cere popu
lației să păstreze calmul, să pă
răsească străzile și să nu orga
nizeze manifestații. Aeroportul 
din Lourenco Marques este pu
ternic păzit de trupe portughe
ze, care au ocupat cîteva punc
te intărite ale grupului de extre
miști.

Comandamentul portughez a 
ordonat unităților militare din

GMT, elementele 
care au ocupat — 
zile — postul „Ra- 

Mozambic" din

capitala Mozambicului și forțe
lor polițienești să ocupe pozi
țiile strategice ale orașului. In
tr-un comunicat al forțelor ar
mate, emis de la postul de radio 
deținut de autorități, se spune : 
„Trebuie să menținem pacea cu 
orice preț, în spiritul politicii 
promovate de președintele Spi
nola și de președintele 
FRELIMO, Samora Machel". în 
apelul lansat către populație 
este accentuată necesitatea ca a- 
ceasta să rămînă fidelă progra
mului de pace al guvernului 
portughez și al Frontului 
Eliberare din Mozambic.

★

La Lisabona s-a anunțat 
contraamiralul Victor Crespo, 
membru al Consiliului de Stat, 
a fost numit în calitate de înalt 
comisar portughez in Mozambic, 
principala sa însărcinare fiind 
aceea de a ține legătura intre 
guvernul provizoriu, de tranzi
ție, din capitala mozambicană și 
cel al Portugaliei.

un salut cordial, multă sănătate 
și fericire, iar poporului român 
noi succese în dezvoltarea eco
nomică și socială a țării, pe ca
lea progresului și bunăstării.

Șeful statului israelian a apre
ciat contribuția pe care o aduce 
România, personal președin
tele Nicolae Ceaușescu, la dez
voltarea înțelegerii și colaboră
rii internaționale pentru promo
varea păcii in lume.

In aceeași zi, au început con
vorbiri oficiale între ministrul 
afacerilor externe al României, 
George Macovescu, și omologul 
său israelian, Yigal Allon.

S-au examinat stadiul și per
spectivele relațiilor bilaterale 
și s-a efectuat Un larg schimb 
de păreri privind unele pro
bleme ale vieții internaționale 
care prezintă interes pentru cele 
două țări, îndeosebi situația din 
Orientul Apropiat.

Ministrul de externe al țării 
noastre a subliniat necesitatea 
intensificării eforturilor pentru 
reluarea neîntîrziată a negocie
rilor pentru pace de la Geneva, 
spre a se avansa pe calea re- 

Și 
a-

CU

de

că

și au fost 
unele aspecte ale 

economice dintre 
țări, in perspectiva 

a sesiunii de la
a Comisiei economice

Haim 
discu- 

rela- 
cele 

apro- 
Bucu-

zolvării politice, trainice 
echitabile a conflictului din 
ceastă zonă.

Ministrul român s-a întîlnit
ministrul israelian al industriei, 
comerțului și dezvoltării, 
Bar-Lev 
tate

•țiilor 
două 
piață 
rești
mixte româno-israeliene.

Seara, vicepreședintele Con
siliului de Miniștri și ministrul 
de externe al Israelului, Yigal 
Allon, a oferit un> dineu in o- 
noarea ministrului român.

ROMÂNIA
LA TÎRGUL

DE LA BRNO
CONDUCĂTORI 

Al R. S. CEHOSLOVACE 
AU APRECIAT NIVELUL 

TEHNIC ÎNALT AL 
EXPONATELOR ROMANEȘTI

Marți dimineața a avut loc 
inaugurarea celei de-a XVI-a 
ediții a Tîrgului 
nai de mașini de

Anul acesta, la 
la manifestare 
internațională sint prezente 
1600 firme industriale de 
comerț exterior din 30 de 
țări ale lumii. Cehoslovacia, 
care găzduiește actuala edi
ție sub semnul unor impor
tante evenimente — împlini
rea a trei decenii de la de
clanșarea Insurecției Națio
nale Slovace și apropiata 
sărbătorire a 30 de ani de la 
eliberarea țării de sub ocu
pația fascistă — prezintă, pe 
aproape 40 la sută din în
treaga suprafață de expune
re, peste 500 dintre cele 
reprezentative realizări 
tehnicii naționale.

Și la actuala ediție, 
dustria românească 
larg reprezentată. Opt 
treprinderi de comerț 
rior — 
Forexim, 
port, 
cia. Universal-tractor, Indus- 
trialexport și Mecanoexport- 
import — expun o gamă lar
gă de produse ale tehnicii 
românești : diverse tipuri de 
mașini de prelucrat metal și 
lemn, produse ale industriei 
electronice și electrotehnice, 
mașini 
ultimul 
„Dacia", instalații de 
mașini și instalații 
construcții, cunoscutul 
autoturism pentru 
„Aro", locomotiva Diesel hi
draulică de 450 CP și alte 
produse.
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încheierea lucrărilor Congresului 
internațional de studii sud-est 

europene
La București, au luat sfirșit, 

marți, lucrările celui de-al 
III-lea Congres internațional de 
studii sud-est europene, presti
gioasă manifestare științifică, 
desfășurată sub înaltul patronaj 
al președintelui Republicii So
cialiste România. Nicolae 
Ceaușescu.

Timp de o săptămînă, circa 
1 000 de savanți și specialiști 
din peste 30 de țări au anali
zat și dezbătut rezultatele cer
cetărilor recente cu privire la 
istoria și civilizația popoarelor 
sud-est europene, rezultate sin
tetizate în cele aproape 700 de 
rapoarte și comunicări susținu
te in secțiunile Congresului.

Ultima zi a lucrărilor a fost 
consacrată. îndeosebi, proble
melor creației muzicale a po

poarelor sud-est europene și 
concepțiilor estetice. Dezba
terile pe marginea lor au pus 
in lumină caracteristicile dife
ritelor școli muzicale, o aten
ție particulară acordîndu-se ro
lului centrelor românești de mu
zică și răspîndirii creațiilor a- 
cestora în culturile balcanice. 
Discuții fructuoase au fost pur
tate in legătură cu fundamen
tele ideologice și estetice ale 
diferitelor genuri artistice- și 
culturale din zona balcanică. 
In același timp, specialiștii in 
istoria politică a statelor bal
canice au tratat diverse as
pecte ale relațiilor internațio
nale al acestor state, în spe
cial în secolele XVII—XX. Au 
mai fost abordate probleme de 
lingvistică, literatura, folclor etc.

SOSIRI

Delegația de partid și de stat, 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernu
lui, care a participat la mani
festările prilejuite de cea de-a 
30-a aniversare a victoriei re
voluției socialiste în Bulgaria, 
s-a înapoiat, marți la amiază, 
in Capitală.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Cornel Onescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim se
cretar al Comitetului județean 
Teleopman al P.C.R.. general
colonel stelian Țircă. membru 
supleant al C.C. al P.C.R.. ad
junct al ministrului apărării na
ționale. și Trofin Simedrea. am
basadorul României la Sofia.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată 
de tovarășii Paul Niculescu-Mi- 
zil. membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., vice
prim-ministru al guvernului, 
Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Au fost de față Ivan Stefanov 
Abagiev, ambasadorul R. P. Bul
garia la București, și membri ai 
ambasadei.

★

La plecare, pe aeroportul c- 
tașului Sofia, delegația a fost

condusă de Jivko Jivkov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Populare Bulgaria. Gheorghi 
Karamanev, ministrul comerțu
lui interior și serviciilor, de ac
tiviști ai C.C. al Partidului Co
munist Bulgar.

Au fost prezenți membrii Am
basadei române la Sofia.
w imniwiair

Marți după-amiază, a sosit în 
Capitală o delegație economică 
guvernamentală din Indonezia, 
condusă de Radius Prawiro, mi
nistrul comerțului, care face o 
vizită în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, dele
gația a fost salutată de Ion 
Pățan. viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, de alte persoane 
oficiale.

A fost, de față Mursalin 
Daeng Mamangung. ambasado
rul Republicii Indonezia la 
București.

DECRET
Prin decret prezidențial, to

varășul Ion I. Dumitru a fost 
numit ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România in Republi
ca Coasta de Fildeș.
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• PAVILIONUL românesc 
Ia Expoziția internațională 
„Polimeri ’74", din parcul 
Sokolniki a fost vizitat, la 
10 septembrie, de A. N. 
Kosighin, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de 
Miniștri ai U.R.S.S., K. T. 
Mazurov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., 
prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, alți con
ducători de partid și de stat 
sovietici.

La intrarea îh pavilionul 
românesc, inalții oaspeți so
vietici au fost intimpinați de 
Pavel Panea, directorul pavi
lionului, care a prezentat 
realizările și perspectivele 
industriei chimice românești.

Oaspeții sovietici, care au 
vizitat și alte pavilioane au 
apreciat in mod deosebit 
realizările României în do
meniul polimerilor.

• REGELE Hussein al Iorda
niei, care se află într-o vizită la 
Londra, a avut luni o întrevede
re cu primul ministru britanic, 
Harold Wilson.

Au fost examinate probleme 
bilaterale, precum și situația 
din Orientul Apropiat, a preci
zat un purtător de cuvint bri
tanic.

Președintele S.U.A. va 
vizita Japonia

• PREȘEDINTELE Statelor 
Unite, Gerald Ford, va efectua 
o vizită oficială in Japonia în 
perioada 19—22 noiembrie, s-a 
anuntat, luni seara, la Casa 
Albă.

In această vizită, președintele 
va fi însoțit de secretarul de 
stat, Henry Kissinger. Este pri
ma vizită în străinătate a lui 
Gerald Ford în calitate 
ședințe.

de

avut• LA COPENHAGA 
loc Adunarea Generală 
rației internaționale de 
ting, care reunește asociații na-

a
a Fede- 
marke-

ționale din aproximativ 30 de 
țări. Cu acest prilej, au fost a- 
lese organele de conducere ale 
Federației pe perioada 1974— 
1976.

în funcția de președinte a fost 
ales dr. P. Berent (Marea Bri- 
tani’e), iar ca vicepreședinte — 
ing. Nicolae M. Nicolae, pre
ședintele Asociației române de 
marketing (AROMAR).

• PRIMUL ministru al Noii 
Zeelande, Wallace Rowling, a 
procedat la o remaniere a cabi
netului său, preluînd cu acest 
prilej și funcția de ministru de 
externe. La rindul său, vicepre- 
mierul Robert Tizard a pre
luat și conducerea Ministerului 
de Finanțe. Alte schimbări au 
intervenit la Ministerul Muncii, 
al cărui titular devine Arthur 
Faulkner, fost ministru al apă
rării, funcție ce este preluată 
acum de William Fraser.

• MINISTRUL de finanțe 
al R.F.G., Hans Apel, a decla
rat, într-un interviu acordat 
televiziunii vest-germane, că 
miniștrii de finanțe și guver
natorii băncilor centrale din 
S.U.A., Marea Britanie, R. F. 
Germania. Franța, Japonia și 
Italia, reuniți în localitatea 
Champs sur Marne, din apro
piere de Paris, au discutat căile 
de finanțare a deficitelor ba
lanțelor lor de plăți și mijloa
cele 
fără 
plan 
evita 
nivelul marilor bănci.

de combatere a inflației, 
provocarea unei crize pe 

internațional, pentru a se 
în viitor falimentele la

• DUMINICA și luni, asupra 
unor regiuni din Insulele Kyu
shu, Shikoku și Honshu s-a 
abătut un taifun puternic, care 

■ a distrus peste 25 000 de clădiri 
și a avariat cablurile rețelelor 
electrice.

neral al C.C. al P.C.
Cehoslovacia, Gustav Husak, 
de alți conducători de partid 
și de stat cehoslovaci. La 
standurile României, tovară
șul Gustav Husak a fost 
intimpinat de ambasadorul 
țării noastre la Fraga, Teo
dor Haș, și de consilierul e- 
conomic Nicolae Picioruș, ca
re au prezentat conducăto
rilor cehoslovaci principale
le exponate cu care țara 
noastră este prezentă la cea 
de-a XVI-a ediție a tîrgului. 
Secretarul general al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia a 
examinat cu interes nume
roase produse ale tehnicii 
românești, s-a interesat 
parametrii de calitate
care sînt realizate, de sfe
ra lor de folosire. El a adre
sat cuvinte de apreciere pen
tru înaltul nivel tehnic al 
multor mașini și utilaje ro
mânești și felicitări între
prinderilor de comerț exte
rior ale României prezente 
Ia tirg pentru modul intere
sant și atractiv de prezenta
re a exponatelor

de 
la

NOI POSIBILITĂȚI PENTRU INTENSIFICAREA 
COLABORĂRII DINTRE ROMÂNIA Șl ALGERIA

Ministrul algerian al comerțului, Layachi Yaker a declarat. 
corespondentului „Agerpres" din Alger că este foarte satisfăcut 
de convorbirile pe care le-a avut cu delegația guvernamentală 
română, condusă de Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale, care la fhvitația guvernului algerian a participat 
la cea de-a lî-a ediție a Tîrgului internațional de la Alger. 
Convorbirile, a spus el, ne-au permis „să identificăm noi posibi
lități in direcția intensificării colaborării avantajoase dintre 
România și Algeria, în conformitate cu hotăririle stabilite la 
recenta sesiune, de la București, a Comisiei guvernamentale 
mixte". Relevind nivelul tehnic superior al exponatelor româ
nești de la Tîrgul internațional de la Alger, și, în general, dez
voltarea principalelor ramuri 
noastre, in cele trei decenii 
succesele tot mai importante 
Layachi Yaker a subliniat că 
dezvoltări mai rapide și mai 
perării deosebit de fructuoase de pînă acum, 
acesta se depășește cu mult nivelul schimburilor comerciale din
tre România și Algeria, convenit pentru anul 1975 de președinții 
Nicolae Ceaușescu și Houari Boumediene, consolidindu-se astfel, 
și mai mult solidaritatea tradițională ce unește popoarele român 
și algerian. Acordăm o atenție deosebită cooperării cu România 
in diverse sectoare, și, îndeosebi in agricultură, hidraulică, tele
comunicații, construcții de mașini, industria extractivă, lucrări 
publice, ca și în domeniul cercetării științifice și tehnice. Per
spective mari, deosebit de promițătoare, sînt, de asemenea. în 
domeniul schimburilor comerciale pentru satisfacerea necesități
lor popoarelor noastre aflate în plin progres economic și social"

de producție ale economiei țării 
de la eliberarea României, . ca și 
ale economiei algeriene, ministrul 
„tocmai acestea stau la baza unei- 
diversificate a colaborării și coo- 

Incă din anul
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Cu un an în urmă, bom
bele mușcau din zidurile pa
latului „La Moneda". San
tiago de Chile trăia tragicul 
moment al unei lovituri de 
stat militare impotriva gu
vernului ales in mod liber de 
popor. Printre dărimălurile 
palatului prezidențial, Salva
dor Allende plătea cil pre
țul vieții sale curajul de a 
rămine credincios oamenilor 
simpli, celor care l-au pur
tat spre cea mai înaltă dem
nitate din stat. Președintele 
murea Iuptind pînă in clipa 
din urmă. Ultimele sale cu
vinte înregistrate pe o bandă 
de magnetofon, în acel dra
matic 11 septembrie, în mi
nutele în care bombele șuie
rau asupra palatului „La 
Moneda", exprimau încre
dere in viitorul poporului 
său‘: „Alți chilieni vor veni. 
In aceste momente sumbre și 
amare cînd trădarea pretin
de să se impună, fiți siguri 
că mai devreme sau mai tîr- 
ziu, și eu cred că foarte cu
rind, se vor deschide largi 
marile drumuri pentru omul 
simplu, edificator al unei 
societăți mai bune. Trăiască 
Chile, trăiască poporul, tră
iască muncitorii!".

In același palat, cu cîteva 
luni în urmă, Allende vorbea 
reprezentanților organizații
lor de tineret din diferite 
țări ale lumii. Era după o zi 
de lucru încărcată și pre
ședintele ne-a învăluit cu 
privirea sa blinda. Apoi gla
sul i-a răsunat viguros in 
salonul cu pereți portocalii. 
Oratorul, cu vechi stagii par
lamentare, a cărui armă 
esențială o reprezenta logica 
argumentelor izvorite din 
devotamentul său lață de 
cauza celor ce muncesc, a 
schițat un tablou al preocu
părilor guvernului „Unității 
Populare" pentru învingerea 
sărăciei, a discrepanțelor so
ciale, pentru a asigura un 
ritm mai rapid dezvoltării 
economice. Nu a ascuns di
ficultățile. Vorbea sincer, 
deschis, convingător. Dar ad
versarii înnoirilor, forțele 
conservatoare temătoare pen
tru privilegiile lor, reacțiu- 
nea legată de marile mono
poluri străine au acționat 
spre a bloca procesul revolu
ționar. Aspirațiile de progres 
ale maselor populare alar
mau pe exponenții dreptei, 
pe exploatatorii care pier
deau teren. De la acte de 
sabotaj și de la tentativele 
de dezorganizare economică 
prin stimularea speculei s-a 
ajuns, în cele din urmă, Ia 
lovitura de stat militară din 
11 septembrie 1973.

Ceea ce a urmat se cunoaș
te. De atunci Chile trăiește 
sub semnul terorii, al crun
telor represiuni antidemocra
tice. Mii de oameni și-au 
pierdut viața și alte mii sint 
întemnițați numai pentru 
convingerile lor progresiste. 
Răfuiala cu forțele patrio
tice a luat proporții conside
rabile. Cuceririle democratice 
ale oamenilor muncii au fost 
anihilate. încălcarea consti
tuției, a celor mai elemen
tare libertăți și drepturi ce-

tățenești a devenit o prac
tică obișnuită. Execuțiile su
mare și înscenările judici
are sînt menite să intimi
deze masele populare,' for
țele democratice.

Poporul nostru a luat cu
noștință cu profundă indig
nare de lovitura de stat din 
Chile care a dus la inlătura- 
rea guvernului constituțional, 
democratic și progresist. In 
declarația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român s-a subliniat ca „lovi
tura de stat a forțelor reac
ționare constituie un grav 
atac împotriva cla»ei munci
toare, țărănimii, intelectuali
tății, a tuturor forțelor pro
gresiste patriotice J,n Chile 
și din întreaga lume, împo
triva luptei poporului chilian 
pentru progres economic-so
cial și aduce mari prejudicii 
independenței și suverani
tății naționale a Republicii 
Chile". Imediat după lovitura 
de stat militară din Chile, la 
12 septembrie 1973, președin
tele Nicolae Ceaușescu a de
clarat la Bogota: „Conside
răm această lovitură de stat 
ca un atentat împotriva li
bertății și independenței na
ționale a poporului chilian, 
ca o lovitură dată luptei de 
eliberare, de dezvoltare inde
pendentă a țărilor Americii 
latine".

Poporul român este pro
fund preocupat de prigonirea 
patrioților și democraților 
chilieni, de soarta militanți- 
lor organizațiilor din „Unita
tea Populară". Sînt cunoscute 
eforturile depuse de Româ
nia in apărarea vieții lui Luis 
Corvalan, secretarul general 
al P.C. din Chile, și a celor
lalți patrioți întemnițați.

Opinia publică din Româ
nia își exprimă in mod activ, 
în formele cele mai diverse, 
sprijinul ferm față de incer- 
catul popor chilian. O expre
sie concludentă a acestei so
lidarități militante o consti
tuie faptul că sute de pa
trioți chilieni au primit azil 
politic in România, dobân
dind posibilitatea de a duce 
o viață demnă și de a munci, 
bucurîndu-se de ospitalitatea 
poporului nostru. Printre ei 
se găsesc numeroși tineri — 
militanți ai organizațiilor de 
tineret ale partidelor din gu
vernul „Unității Populare" 
Unul dintre conducătorii ti
neretului comunist din Chile 
sublinia într-o declarație fă
cută presei: „Sprijinul fră
țesc, internaționalist, pe care 
îl primim din partea poporu
lui român, a Partidului său 
Comunist, ne îmbărbătează, 
ne dă încredere în viitor".

In momente de grea încer
care pentru națiunea chi- 
liană, poporul român și tî- 
năra sa generație își mani
festă pe toate planurile, în 
mod constant, solidaritatea 
deplină cu forțele democra
tice și progresiste din Chile, 
cu lupta pe care ele o poartă 
cu neînfricare pentru salv
gardarea intereselor
ale poporului, pentru împli
nirea aspirațiilor sale.

vitale

EUGENIU OBREA

Opinii latino-americane 
pentru normalizarea
relațiilor cu Cuba

Guverneîe Argentinei, Columbiei, statului Panama, Perului șl 
Venezuelei consideră necesară ridicarea, cit mai curind posi
bil, a blocadei economice și 
ani împotriva Cubei, pentru 
cu guvernul de la Havana.

co merciale, impusă în urmă cu 10 
a permite normalizarea relațiilor

Această poziție a fost mani
festată de către reprezentanții 
guvernelor acestor țări care par
ticipă la reuniunea de la Bue
nos Aires, la nivel ministerial, 
a reprezentanților țărilor san- 
martinene și bolivariene, con
sacrată aniversării istoricelor 
bătălii de la Ayacucho și Junin 
— date importante în procesul 
de eliberare a Americii Latine.

Observatorii din Buenos Aires 
apreciază că membrii Comisiei 
politice a Organizației Statelor 
Americane (O.S.A.), care s-au 
întîlnit deja la Washington, vor 
stabili data unei sesiuni a mi
niștrilor relațiilor externe ai tu
turor țărilor membre ale O.S.A., 
pentru a examina cererea de ri
dicare a sancțiunilor împotriva 
Cubei, prezentată de către gu
vernele Columbiei, Venezuelei 
și Republicii Costa Rica.

Reprezentanții oficiali ai aces
tor trei guverne au declarat că, 
în cadrul O.S.A., există majori
tatea necesară pentru votul în 
vederea adoptării hotăririi de a 
se renunța la blocada împotriva 
Cubei — blocadă considerată de 
numeroase state latino-america- 
ne drept o rămășiță a unei po
litici anacronice, în vădită con
tradicție cu. evoluția evenimen
telor pe continent și in lume. 
In general se consideră că gu
vernele a cel puțin 14 țări mem
bre ale O.S.A. susțin cererea de 
ridicare a sancțiunilor impuse 
Cubei in 1964.
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ÎN 'CADRUL unei alocu
țiuni rostite în cadrul Con
gresului internațional al sla- 
viștilor, care se desfășoară 
în Canada, Allan Mac Eachen, 
ministrul afacerilor externe 
al Canadei, a subliniat că 
țara sa este de mult timp a- 
depta extinderii relațiilor 
Est-Vest și dezvoltării cola
borării reciproce pe baza în
crederii mutuale și avanta
jului reciproc. Am ajuns la 
concluzia că, in condițiile ac
tuale, securitatea internațio
nală poate fi realizată numai 
prin îmbunătățirea relațiilor 
dintre state și nu pe calea 
confruntărilor militare. El a 
relevat, in context, marea 
importanță pe care o are 
Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa pen
tru îmbunătățirea relațiilor 
dintre statele răsăritene și 
cele occidentale, pentru nor
malizarea situației interna
ționale in ansamblu, pentru 
întărirea păcii. Mac Eachen 
a declarat, de asemenea, că 
privește cu optimism pers
pectivele , conferinței de la 
Geneva și că reprezentanții 
Canadei vor da dovadă de 
răbdare, vor aborda proble
mele creator și elastic pen
tru a se obține rezultate fa
vorabile.
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