
Proletari din toate țările, uniți-vă!

Cu rezultate deosebit de rodnice, care deschid 
noi perspective dezvoltării pe multiple planuri 
a relațiilor de prietenie și colaborare dintre 
cele două țări, în interesul și spre binele 
ambelor popoare, al cauzei păcii și securității, 
al înțelegerii și cooperării internaționale,
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IERI S-A ÎNCHEIAT VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
SI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUSESCU ÎN PORTUGALIA 

•» 1 ’
locuitorii Capitalei au dat expresie sentimentelor de
profundă mîndrie patriotică ale întregii noastre națiuni 
pentru bilanțul fructuos al noii solii de pace și cooperare 

CALDA SI ENTUZIASTA PRIMIRE 
LA ÎNTOARCEREA IN PATRIE

Cuvintul președintelui 

FRANCISCO DA COSTA GOMES
Domnule președinte,
Intr-un timp ații de scurt în care s-a efec

tuat vizita dumneavoastră, putem să ne felicităm 
pentru că am avut ocazia de a finaliza acorduri 
care au fost semnate acum. Acest lucru a fost 
posibil numai datorită spiritului de bunăvoință 
și prietenie care a caracterizat lucrările comi
siilor noastre.

Doresc să subliniez că am primii eu multă 
satisfacție faptul că lucrările au decurs în aceas
tă atmosferă și felicit pe membrii celor două 
comisii pentru munca desfășurată.

Vă mulțumesc foarte diult. (Aplauze).

Cuvintul președintelui 

NICOLAE CEAUȘESCU
Domnule președinte,
Doamnelor și domnilor,
A? dori și eu să exprim satisfacția mea, a tu

turor tovarășilor din delegație pentru rezultatele 
bune obținute cu prilejul acestei vizite, care 
marchează o dezvoltare a colaborării multilate
rale între țările noastre. Documentele care au 
fost semnate astăzi completează în mod minu
nat documentele semnate cu prilejul vizitei dum- 
teavoastră în România și Tratatul de prietenie 

și cooperare între țările noastre, deschid mari 
perspective pentru o colaborare în folosul celor 
două țări și popoare. Ele reprezintă, totodată, o 
afirmare a voinței popoarelor noastre de a 
transpune în viață documentele pe care le-am 
semnat împreună la Helsinki, de a contribui la 
o pace trainică în Europa și în lume.

Mă alătur și eu în a felicita cele două dele
gații, miniștrii și specialiștii care au lucrat și 
au făcut ca într-un timp scurt să fie definitivate 
toate aceste documente.

Doresc să urez o colaborare tot mai strinșă și 
multă fericire și prosperitate poporului prieten 
portughez. (Aplauze).

• Ceremonia 
plecării de 
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tul comun
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Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușes-cu s-au întors, vineri 
după-amiază, în Capitală, din 
vizita oficială de prietenie între
prinsă în Republica Portugheză, 
la invitația președintelui Fran
cisco da Costa Gomes și a doam
nei Maria Estela da Costa 
Gomes.

Șeful statului român a fost 
însoțit de Emil Drăgănescu. 
viceprim-ministru al guvernului, 
Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 

secretar al C.C. al P.C.R., 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe, general-colo
nel Ion Coman, prim-adjunct al 
ministrului apărării naționale și 
șef al Marelui Stat Major. Nico
lae Doicaru, consilier al pre
ședintelui Republicii, Constantin 
Stan ci u. adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale.

La ora 17.20, aeronava prezi
dențială a aterizat pe aeroportul 
Otopeni, împodobit, în această 
după-amiază, sărbătorește. Pe 
frontispiciul aerogării erau arbo

rate drapelele partidului și sta
tului, care încadrau portretul to
varășului Nicolae Ceaușescu. Pe 
mari pancarte erau înscrise ură
rile : „Trăiască Partidul Comu
nist Român, în frunte cu secre
tarul său general", „Trăiască 
pacea și colaborarea între toate 
popoarele lumii**.

La coborîrea din avion, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au fost în-

(Continuare în pag. a
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Faptele noastre de muncă - raportul nostru către Congres
FORUMUL TINERETULUI 
COMUNIST AL PATRIEI

Pregătite și întâmpinate prin- 
tr-o atmosferă de puternică e- 
fervescență politică, de către 
întregul tineret al patriei noas
tre, curînd își încep lucrările 
Congresul al X-lea al U.T.C., a 
X-a Conferință a U.A.SiC.R. și 
cea de a treia Conferință națio
nală a Organizației pionierilor, 
forumul politic al tinerei ge
nerații comuniste, eveniment cu 
largi și profunde implicații pen
tru întreaga activitate politică, 
economică și socială a tineretu
lui. Caracterul și importanța a- 
cestui amplu colocviu despre 
tinerețe și responsabilitate co
munistă sînt subliniate de însăși 
însemnătatea perioadei de pro
funde transformări creatoare pe 
care o străbate întregul nostru 
popor, angrenat în eforturile de 
a da viață istoricelor hotărîri 
ale Congresului al XI-lea al 
P.C.R.. care a trasat jaloanele 
unei etape calitativ noi în pro
cesul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tării României spre comunism.

RADU ENACHE,
Secretar al C.C. al U.T.C,

De aici decurge în chip firesc, 
pentru forumul tineretului co
munist, misiunea nobilă de a 
dezbate într-un profund spirit 
de exigență și combativitate, în 
lumina sarcinilor trasate de 
partid organizației noastre revo
luționare. rezultatele activității 
desfășurate pînă în prezent, în
datoririle de viitor ce ne revin 
în procesul educării și formării 
pentru muncă și viață a tinerei 
generații. Sînt îndatoriri izvorîte 
din înseși obiectivele de ansam
blu ale dezvoltării social-econo- 
mice a patriei, ale afirmării ac
tive și responsabile a tineretu
lui în eforturile generale ale 
întregii societăți.

Integrat organic în măreața 
operă condusă de partid pentru 
edificarea comunismului pe pă- 

mîntul românesc, tineretul pa
triei se poate mândri astăzi cu 
faptul că în orice înfăptuire 
durată de popor în anii socialis
mului victorios se află încorpo
rată și partea sa de contribuție, 
energia și entuziasmul său crea
tor. însuflețiți de înflăcărată 
chemare adresată de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de la tribuna 
Congresului al XI-lea al P.C.R.. 
toți tinerii țării — români, ma
ghiari, germani și de alte națio
nalități — într-o puternică uni
tate de voință și acțiune, își fac 
o datorie de onoare din îndem
nul de a-și însuși cele mai înal
te cuceriri ale științei, de a 
promova spiritul revoluționar, 
noul. în toate sectoarele de ac
tivitate. de a se afla necontenit 

în primele rînduri ale bătăliei 
pentru prosperitatea și continua 
înflorire a națiunii noastre so
cialiste. Momentul în care se 
desfășoară lucrările forumului 
politic al ut-eciștilor și pionieri
lor se află el însuși situat la 
confluența dintre două cincina
le hotărîtoare pentru mersul 
înainte al întregii societăți. Sîn- 
tem în măsură să raportăm și 
noi, alături de majoritatea co- 
vîrșitoare a colectivelor de oa
meni ai muncii, că angajamen
tul ridicat la scară naționala, de 
a realiza actualul cincinal îna
inte de termen, a fost îndeplinit, 
iar în această uriașă competiție 
cu timpul prezența tinerilor 
muncitori, țărani, elevi, studenți. 
intelectuali, s-a remarcat pe 
coordonatele întrecerii „Tinere
tul — factor activ în îndeplini
rea cincinalului înainte de ter
men**,  parte integrantă a marii

(Continuare in pag. a II-a)

Ștafeta muncii în cifre și fapte 

în toate domeniile de activitate - 
angajare deplină, succese de prestigiu

Importantele realizări obținute 
în ultimii ani de oamenii mun
cii dîmbovițeni încorporează și 
munca celor peste 55 000 de ti
neri uteciști care își desfășoară 
activitatea pe marea platformă 
industrială tîrgovișteană, pe șan
tiere, ogoare, pe cimpurile de 
sonde, în școli, în alte sectoare de 
activitate. De fapt într-un nu
măr mare de unități industriale 
— Combinatul de oțeluri spe
ciale, întreprinderea „Rom- 
lux“, Uzina de strunguri SARO, 
întreprinderea „Automecanica" 
Moreni, întreprinderea de frigi
dere Găești, tinerii reprezintă 
mai mult de 75 la sută din tota
lul forței de muncă. întreaga 
activitate depusă în acest 
an de uteciștii dîmbovițeni s-a 
desfășurat sub semnul unei an
gajări depline, al sporirii efortu

rilor pentru a întîmpina cu noi 
și importante succese în toate 
domeniile de activitate marele 
forum al tinerei generații

• Schimburile de onoare, zi
lele și săptămînile de muncă re-

dîmbovița
cord în producție, brigăzile ute- 
ciștilor, inițiativele întreprinse 
de tinerii uteciști în cadrul în
trecerii „Tineretul — factor activ 
în îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen**  au contribuit la 
realizarea unor producții supli
mentare. în acest an, de peste 
14 500 000 lei • Tot prin iniția
tivele întreprinse de tineri au 

fost economisite materii prime, 
materiale, carburanți și energie 
electrică în valoare de peste 5 
milioane lei • Tinerii de la în
treprinderea „Steaua electrică**  
Fieni au recuperat în orele de 
muncă patriotică 200 000 socluri 
metalice pentru becuri, materii 
prime (nichel și wolfram) în 
valoare de 1 189 000 lei • La 
Combinatul de oțeluri speciale 
Tîrgoviște, uteciști; au elaborat 
19 șarje ale tineretului, contri
buind astfel la obținerea unei 
producții de 220 tone oțel peste 
plan • Angajamentul asumat de 
tinerii de la I.M.U.T. Moreni în 
cinstea Congresului al X-lea al 
U.T.C. a fost realizat cu o lună

NICOLAE MILITARU

(Continuare in pag. a IV-a)
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Conferință de presă
Vineri dimineață, după ceremonia semnării documentelor ofi

ciale romano-portugheze, președintele Nicolae Ceaușescu s-a în- 
tllnit, la Palatul Queluz, în cadrul unei conferințe de presă, cu 
reprezentanți ai ziarelor, radioului și televiziunii portugheze, pre
cum și cu trimiși speciali și corespondenți ai presei străine acredi
tați în capitala Portugaliei.

Sint prezenți tovarășii Emil Drăgănescu, Ștefan Andrei, George 
Macovescu, celelalte persoane oficiale române care îl însoțesc pe 
președintele Nicolae Ceaușescu.

Conferința de presă a fost 
deschisă de Antonio Almeida 
Santos, ministrul comunicării, 
sociale, care a spus :

Domnule președinte al Re
publicii Socialiste România,

Nu am cuvinte pentru a 
exprima semnificația istorică 
și interesul pe care îl
prezintă pentru popoarele por
tughez și român vizita Exce
lenței Voastre în țara noastră. 
Această vizită, care va rămîne 
de neuitat, alături de vizita pre
ședintelui Costa Gomes în 
România, va constitui un mo
ment de cea mai mare impor
tanță pentru întărirea • priete
niei între țările noastre, care 
crește tot mai mult. Această 
prietenie se cimentează din ce 
în ce mai mult pe ba?a comu
niunii de interese și de puncte 
de vedere. Cred că cel mai înalt 
omagiu pe care îl pot aduce Ex
celenței Voastre, în aceste mo
mente. este acela de a nu mai 
irosi din timpul pe care Exce
lența Voastră l-ar putea folosi 
pentru a răspunde la întrebări
le presei.

Aș dori, însă, să subliniez că, 
deși scurtă, vizita dumneavoas
tră nu a avut numai caracterul 
unei vizite de prietenie și 
curtoazie, ci a fost, de fapt, o 
vizită de muncă intensă. care 
s-a tradus în convenirea și 
semnarea multor acorduri în 
domeniul economic, științific, 
tehnic și cultural.

Am onoarea și împuternicirea 
specială de a informa organele 
de presă reprezentate aici că, la 
nivelul ministerului meu, a fost 
posibil să se semneze trei a- 
corduri foarte importante în do
meniul cooperării între televi
ziunea portugheză și televiziu
nea română. între radiodifuziu
nea portugheză și radiodifuziu
nea română, precum și în do
meniul schimbului de informa
ții prin intermediul agențiilor 
noastre oficiale de presă. Sper 
că aceste acorduri vor constitui 
baza unui dialog continuu în
tre popoarele portughez și ro
mân. pentru ca ele să se cu
noască din ce în ce mai bine.

Domnule președinte,
Am onoarea și satisfacția de 

a vă oferi un modest omagiu al 
lucrătorilor din ministerul meu, 
între care mă includ și eu : este 
vorba de o culegere a cîtorva 
din discursurile Excelenței 
Voastre. Această carte este pusă 
și mai mult în valoare de o in
troducere semnată de președin
tele Costa Gomes. îmi pare rău 
că, dispunind de un termen 
scurt, n-am putut să facem o 
selecție mai amănunțită din 
discursurile Excelenței Voastre. 
Cu toate acestea, eu cred că și 
această modestă acțiune va con
tribui ca poporul portughez să 
cunoască mai bine poporul ro
mân, sistemul său social și gîn- 
direa politică a președintelui 
Ceaușescu.

Domnule președinte,
In încheiere, aș dori să mai 

adaug cîteva cuvinte. Ceea ce 
a produs o mare bucurie și o 
deosebită onoare poporului por
tughez este, in primul rind, 

faptul că Excelența Voastră a 
venit în țara noastră. (Aplauze).

în. continuare a luat cuvintul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care a spus :

înainte de a asculta întrebă
rile, aș dori să declar că vizita 
pe care ‘ am făcut-o în Portuga
lia, convorbirile care le-am 
avut cu președintele Costa Go
mes, cu primul ministru, cu re
prezentanții partidelor politice 
și cu unii membri ai Consiliului 
Revoluției și comandanți de 
arme au dus la o mai bună cu
noaștere între popoarele noas
tre, s-au concretizat în semna
rea unor acorduri importante 
de colaborare economică, . teh- 
nico-științifică, a unui șir de a- 
corduri.în domeniul presei, te
leviziunii și informării recipro
ce. De asemenea, cu citvâ timp 
în urmă, a fost semnat un co
municat în care sint afirmate 
principiile relațiilor dintre po
poarele noastre — cuprinse ih 
mod minunat în Tratatul de 
prietenie și cooperare între 
România și Portugalia, semnat 
cu prilejul vizitei in România a 
președintelui Costa Gomes.

Avem, deci, toate motivele să 
fim mulțumiți de cursul ascen
dent al colaborării dintre țările 
noastre, să prevedem că în viitor 
vom asista la o creștere simți
toare a schimburilor economice, 
a cooperării, la o dezvoltare a 
contactelor la toate nivelele. 
Toate acestea vor servi intere
selor popoarelor noastre, cit și 
cauzei colaborării și păcii în 
Europa și întreaga lume.

Acum sint gata să răspund la 
întrebări.

Filinto Lapas : (Diario
Popular)

Dacă s-ar putea să fie mai 
mult concretizate convorbirile 
pe care le-ați avut cu membri 
ai Consiliului Revoluției și cu 
conducători de partide.

De asemenea. aș dori să vă 
întreb care sint rațiunile con
crete care au dus la anula
rea unor vizite ce ar fi 
trebuit realizate în afara Li
sabonei, la Evora și in Nord ?

Tovarășul Nicolae Ceaușescu : 
în ce privește contactele cu 

membrii Consiliului Revoluției 
și unii comandanți de arme, ele 
s-au referit la o informare des
pre preocupările celor două 
țări, la un schimb de păreri cu 
privire la dezvoltarea relații
lor de colaborare ; desigur, am 
ascultat unele informații cu pri
vire la desfășurarea activității 
din Portugalia, la rolul armatei 
în dezvoltarea democratică, spre 
socialism a țării. La rîndul meu, 
am împărtășit unele impresii și 
am arătat cum au acționat po
porul român, armata română în 
împrejurările istorice și sociale 
concrete din România pentru a 
edifica societatea sociâlistă, pen
tru a asigura independența țării.

Convorbirile cu conducătorii 
unor partide politice s-au re
ferit la informări reciproce, la 
problemele legate de dezvoltarea 
relațiilor atît între partidele 
noastre, cit și între România și

Portugalia. Am împărtășit, de a- 
semenea, din experiența parti
dului nostru în întărirea unită
ții tuturor forțelor democratice 
pentru a asigura dezvoltarea cu 
succes a socialismului în Româ 
nia.

în ce privește programul, nu a 
fost vorba de nici un fel de 
contramandare. Ne-am înțeles 
de la început că va trebui să-1 
adaptăm la timpul scurt al șe
derii noastre în Portugalia, ră- 
mînînd ca alte regiuni foarte 
frumoase și importante din țara 
dumneavoastră să le vizităm cu 
alt prilej, considerind că aceas
ta este prima vizită !

Eduardo Miraqaia : (ziarul 
„Republica")

Cred că a fost abordată și 
problema decolonizării în 
Angola și Timor. Aș ruga 
pe domnul președinte să se 
refere la poziția României 
in ce privește această - ches
tiune și să facă referiri 
la chestiunile care au privit 
problema decolonizării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu : 
încă în toastul meu am men

ționat că România a salutat ho- 
tărîrile adoptate de guvernul 
portughez cu privire la decolo
nizare, proclamarea indepen
denței Guineei-Bissau, Mozam- 
bicului, Insulelor Capului Verde 
și Sao Tome și Principe. După 
cum cred că știți. România s-a 
pronunțat întotdeauna și se pro
nunță ferm pentru dreptul fie
cărui popor de a trăi liber. 
Trebuie să vă spun deschis că, 
în trecut, am sprijinit activ 
mișcările de eliberare din toate 
aceste țări în concordanță cu 
principiile politicii Partidului 
Comunist Român și ale Româ
niei socialiste. Și astăzi spriji
nim toate națiunile în lupta 
pentru dezvoltare și indepen
dență.

In același spirit privim șl 
problemele Angolei și Timoru- 
lui. După cite știu, urmează ca 
la 11 noiembrie să se proclame 
oficial independența deplină a 
Angolei. Consider că acest fapt 
vâ prezenta o însemnătate 
deosebită și, în fond, va în
cheia problema decolonizării. 
Va rămîne încă de soluționat 
chestiunea independenței Ti- 
morului, dar consider că esen
țialul este astăzi problema An
golei. Sigur, există o preocu
pare cu privire la confruntarea 
între cele trei mișcări de elibe
rare. România s-a pronunțat și 
în trecut, se pronunță și acum 
pentru o înțelegere între cele 
trei mișcări, pentru o colaborare 
între ele. Dar la această înțele
gere trebuie să ajungă cele 
trei mișcări de eliberare înseși, 
poporul din Angola.

De aceea, consider că chiar 
dacă nu se va ajunge în pe
rioada pînă la 11 noiembrie la 
o asemenea înțelegere, trebuie 
să aibă loc proclamarea inde
pendenței și transferul puterii.

Suzana Rosa : (B.B.C.)
Această poziție a guvernu

lui român in ce privește An
gola indică anumite diver
gențe intre poziția Partidu
lui Comunist Român și 
Partidul Comunist PortuJ‘ 
ghez, care dorește ca inde
pendența Angolei să se rea
lizeze sub conducerea 
M.P.L.A.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu î
Eu am impresia că nu există 

nici o divergență. Problema uni
tății forțelor democratice și de 
eliberare națională se pune în 
toate țările inclusiv în Angola. 
Dealtfel, problema colaborării 
forțelor progresiste și democra
tice se pune chiar și în Anglia. 
După cite știu, Partidul Comu
nist Portughez, ca toate partidele 
comuniste, se pronunță pentru 
această colaborare și unitate. 
Dar, desigur, așa cum am men
ționat. dacă aceasta nu se va 
realiza în perioada pînâ la 11 
noiembrie, puterea trebuie să fie 
transferată acelei mișcări care 
deține efectiv puterea.

Manuel Dias : (Diario de 
Noticias).

Aș dori să cunosc dacă po
ziția pe care ați exprimat-o 
acum înseamnă că președin
tele României consideră că 
toate cele trei mișcări de eli
berare reprezintă interesele 
poporului din Angola.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu :
Cele trei mișcări au desfășurat 

fiecare o anumită activitate — 
unele mai mult, altele mai pu
țin. Ele există și, desigur, ar fi 
în interesul dezvoltării demo
crației și independenței din An
gola să se ajungă la o colabo
rare între aceste trei mișcări.

In mod constant, România s-a 
pronunțat și se pronunță pentru 
o colaborare largă între toate 
forțele de eliberare națională’, 
între toate forțele democratice 
din toată lumea. între toate for
țele antiimperialiste și anticolo
nialiste, considerind că âceastă 
eolaborare constituie o garanție 
mai bună pentru dezvoltarea 
independenței, pentru progres e- 
conomic și social, pentru o lume 
mai dreaptă și mai bună.

Richard Elis : (Reuter) 
Dacă M.P.L.A. o să procla

me unilateral independența 
Angolei, România va recu
noaște aceasta ?

Tovarășul Nicolae Ceaușescu î 
întreținem relații de 10 ani cu 

M.P.L.A. Am sprijinit întotdeau
na lupta sa și o vom sprijini in 
continuare și în momentul 
transferului deplin al puterii și 
al independenței depline a An
golei. Fără nici o îndoială, 
vom recunoaște oficial noul stat 
independent angolez.

Gil Montalverne : (Radio 
National)

Ne puteți comenta faptul 
eă se acordă sprijin F.N.L.A. 
și U.N.I.T.A. de către puteri
le imperialiste și neocolonia- 
liste ?

Tovarășul Nicolae Ceaușescu :
Consider că problemele care 

se pun în Angola pentru toate 
mișcările de eliberare sint ace
lea de a pomi de la interesele 
poporului angolez, de a-i asigura 
deplina independență, trecerea 
la o dezvoltare economico-socia- 
lă progresistă a Angolei. Por
nind ' de la condițiile concrete 
din Angola, se pune problema ca 
aceasta să colaboreze larg cu 
forțele progresiste de pretutin
deni, cu țările socialiste, cu ță
rile în curs de dezvoltare și — 
în primul rînd — cu cele din 
Africa, precum și cu celelalte 
state ale lumii, fără deosebire de 
orînduire socială.

Antonio dos Santos î (A 
Capital)

In cadrul convorbirilor din
tre domnul președinte și gu
vernul portughez s-a ajuns 
la un acord în ceea ce pri
vește declararea indepen
denței Angolei și trecerea 
puterii unei anumite mișcări ?

Tovarășul Nicolae Ceaușescu : 
Nu am discutat această pro

blemă pentru că nu este o pro
blemă pe care să o discute 
România cu guvernul portughez. 
Aceasta este o problemă a gu
vernului portughez și el trebuie 
să hotărască cum va proceda. 
Am menționat însă că noi con
siderăm că transferul puterii 
trebuie realizat, și din cit am re
ținut, guvernul portughez are in
tenția de a proceda în acest fel.

Marta Delacal : (Times)
Credeți că dorința Portu

galiei de a crea un stat inde
pendent, socialist, și care să 
aibă legături puternice cu 
țările din estul Europei cre
ează probleme serioase între 
țările din Răsărit și țările 
occidentale din Europa fi 
Statele Unite ?

Tovarășul Nicolae Ceaușescu :
Problema dezvoltării socialiste 

a Portugaliei trebuie să o ho
tărască însuși poporul portughez. 
Am reținut din toate convorbi
rile că exisță o dorință generală 
de a se asigura dezvoltarea de
mocratică, spre socialism a Por
tugaliei. Noi nu putem decît să 
salutăm și să urăm poporului 
prieten portughez, guvernului și 
tuturor forțelor politice, forțelor 
armate să obțină succese'.cit mai 
mari pe acest drum. Faptul că 
dezvoltarea socialistă a Portu
galiei va duce la o dezvoltare 
a relațiilor cu țările socialiste 
este un lucru firesc și necesar, 
așa cum vor trebui dezvoltate 
relațiile cu țările in curs de 
dezvoltare și cu țările capitalis
te dezvoltate, pe baza principii
lor egalității, respectului inde
pendenței și neamestecului în 
treburile interne. Această politi
că nu poate veni in contradicție 
și nu poate dăuna în nici un fel 
nici țărilor occidentale, nici Sta
telor Unite. Dezvoltarea oricărui 
stat independent nu poate fi 
decît în favoarea păcii și cola
borării internaționale. Dealt
fel, cred că cunoașteți, România 
întreține relații foarte bune cu 
toate țările occidentale, cu Sta
tele Unite ale Americii, așa cum 
are relații foarte bune cu toate 
țările socialiste, cu toate statele 
în curs de dezvoltare. Aceasta 
nu numai că nu a dăunat ni
mănui, dimpotrivă, a contribuit 
la cauza colaborării și securității 
în Europa, a păcii în lume.
(Aplauze).

TELEGRAMĂ
Președintele Republicii Socialiste România,

CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Portugheze, FRAN
CISCO DA COSTA GOMES, următoarea telegramă :

Părăsind teritoriul frumoasei dumneavoastră țări, doresc să 
vă adresez, încă o dată, în numele meu și al soției, cele mai calde 
mulțumiri pentru primirea deosebit de cordială de care ne-am 
bucurat, pentru ospitalitatea care ne-a fost rezervată pe timpul 
vizitei oficiale de prietenie în Portugalia.

îmi exprim deplina convingere că întîlnirile și convorbirile pe 
care le-am avut cu dumneavoastră, cu domnul prim-ministru, cu 
reprezentanți ai vieții politice și economice, ai Mișcării Forțelor 
Armate, Înțelegerile la care am ajuns vor contribui la consolidarea 
prieteniei și colaborării româno-portugheZe, la promovarea clima
tului de destindere și cooperare pe continentul european și în 
lume.

Folosesc acest prilej pentru a vă transmite cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, iar poporului portughez prieten 
succes deplin în edificarea pe pămîntul Portugaliei a unei vieți 
noi, corespunzător intereselor și aspirațiilor sale de progres și 
bunăstare.

Semnarea 
unor acorduri 

NICOLAE
La Lisabona a avut loc sem

narea acordurilor de colaborare 
între Radioteleviziunea Română 
și Radiodifuziunea și Televiziu
nea Portugheză. Acordurile au 
fost semnate de Marin Iliescu, 
ambasadorul României în Portu
galia, și, respectiv, de maior 
Joao Figueiredo, președintele 
Consiliului de Administrație al 
postului de radio „Emisora Na- 
tional“, și maior Manuel Pedro- 
so, președintele Consiliului de 
administrație al Televiziunii 
portugheze.

A fost semnat, de asemenea, 
Acordul de colaborare între A- 
genția Română de Presă „Ager- 
pres“ și „Agenția Portugheză de 
Știri „A.N.O.P.“. Acordul a fost 
semnat de Vilaverde Cabrai, di
rector general al agenției 
„A.N.O.P.“, și de Victor Stama- 
te, secretar general al „Ager- 
pres“.

OPINIA PUBLICĂ PORTUGHEZĂ 
ÎSI EXPRIMĂ SATISFACȚIA PENTRU 

VIZITA PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI
Vizita președintelui Nicolae 

Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Portugalia a fost 
salutată cu caldă simpatie de 
opinia publică portugheză. Ma
nifestările de cordialitate ale ce
tățenilor pe tot parcursul vizitei, 
în întîlnirile cu colective de oa
meni ai muncii — la Șantierele 
navale „Setenave“ din Setubal 
sau la Laboratorul Național de 
Inginerie Civilă (L.N.E,C.) — au 
constituit expresii elocvente ale 
prețuirii și stimei pe care le nu
tresc față de șeful statului ro
mân, față de România socialis
tă, ale dorinței ca relațiile de 
prietenie dintre cele două po
poare să se dezvolte continuu.

Mărturie elocventă a atmosfe
rei pline de căldură și a inte
resului viu al opiniei publice 
față de solii poporului român o 
reprezintă și mesajul adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu de 
către celula P.C.P. de la L.N.E.C, 
în care se spune :

Celula P.C.P. din L.N.E.C. sa
lută călduros pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 

Republicii Socialiste România. 
Semnificația vizitei în Portuga
lia a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este profundă, de
oarece el este primul șef de stat 
al unei țări socialiste care ne vi
zitează țara noastră și președin
tele primei națiuni din Europa 
socialistă care a reluat relațiile cu 
Portugalia după 25 Aprilie 1974. 
Este profundă, deoarece se află 
sub semnul evenimentelor -hotă», 
rîtoare carq au‘transformat țara 
noastră într-o țară care a pășit 
pe calea socialismului, sub sem
nul intensificării relațiilor noas
tre cu națiunile socialiste.

Niciodată rid va fi prea mult 
să repetăm caracterul privile
giat al contactelor cu aceste na
țiuni : ideologia și practica po
litică a marxism-leninismului 
fac să devină inevitabil ca toa
te formele de exploatare și 
dominație să fie complet exclu
se din relațiile, de orice fel, cu 
națiunile socialiste.

Așa a fost în trecut, așa e azi, 
așa va fi în viitor.

Glorioasa cauză a păcii, demo

crației, dezvoltării și indepen
denței naționale n-au decît de 
cîștigat prin stringerea relațiilor 
între popoarele portughez și ro
mân, acesta din urmă reprezen
tat aici de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, căruia îi urăm un 
călduros bun venit.

Intr-un alt mesaj al locuitori
lor din localitatea Queluz, în 
perimetrul căreia se află pala
tul cu același nume în care au 
fost găzduiți înalții oaspeți ro
mâni, se arată : Secretariatul 
Consiliului Locuitorilor din 
Queluz, organ reprezentativ al 
organizațiilor populare de bază 
(Comisii ale locuitorilor) Salută 
poporul României, cerîndu-i 
domnului președinte Nicolae 
Ceaușescu să fie purtătorul 
salutului nostru frățesc.

Interpret al sentimentelor for
țelor progresiste din Portugalia, 
— se arată în mesaj — Secre
tariatul Consiliului Locuitorilor 
din Queluz se bucură de spri
jinul și solidaritatea poporului 
român în construirea patriei 
noastre socialist®.

(Urmare din pag. I)

întreceri socialiste. Ne găsim, în 
același timp, în pragul unui nou 
cincinal — cincinalul revoluției 
tehnico-științifice — care tre
buie să implice, intr-o și mai 
mare măsură, întreaga noastră 
organizație, pe fiecare tînăr în 
parte, într-o largă activitate de 
pregătire economică și tehnico- 
productivă, de participare a tu
turor tinerilor la aplicarea în 
producție a celor mai noi reali
zări ale științei, de stimulare a 
gîndirii și creației tehnice.

înaltele răspunderi politice 
încredințate, precum și partici
parea neprecupețită la toate e- 
venimentele care au marcat is
toria patriei și poporului nostru 
sint argumente incontestabile 
care definesc locul și rolul ti
nerei generații în procesul dez
voltării economico-sociale și, 
totodată, ale modului cum în
țelege să răspundă acestor do
vezi de încredere. Concepția 
partidului nostru, potrivit că
reia educarea tinerei generații 
constituie o îndatorire a între
gii societăți, reprezintă o eloc
ventă sinteză a rolului de mare 
importanță conferit tineretului, 
prezenței sale dinamice în viața 
țării, precum și a grijii stator
nice pe care partidul, întreaga 
națiune, o poartă celor mai ti
nere vlăstare ale societății. 
..Partidul — se subliniază în 
Programul P.C.R. — pornește de 
la faptul că tineretul reprezintă 
o puternică forță socială, că tî- 
năra generație este viitorul în
suși al națiunii noastre socialis
te. De aceea, el pune și în vii
tor in centrul preocupărilor 
creșterea și educarea tineretu
lui în spiritul concepției înain
tate despre lume și viață, pre
gătirea maselor de tineri din 
punct de vedere profesional și 
politic, participarea activă a a- 
cestora la înfăptuirea progra
mului general al partidului". O 
asemenea viziune, profund ști
ințifică, proprie P.C.R. statuea
ză în primul rînd marile obli
gații ce revin vîrstei tinere în 
perspectiva unor răspunderi so
ciale de o asemenea complexi
tate, datoria sa de a nu-și pre
cupeți nici un efort pentru a se 
situa neîntrerupt la înălțimea 
încrederii partidului. îndeplini

rea rolului și atribuțiilor cres- 
cînde ce revin Uniunii Tinere
tului Comunist, Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
România, . reliefează ca o di
mensiune fundamentală a între
gii noastre activități, principiul 
conducerii de către partid. Sub 
înțeleaptă conducere și îndru
mare a partidului munca politi- 
co-educativă a organizației ele 
tineret cunoaște o puternică di
namizare, asigurîndu-se o îm
pletire armonioasă a activității 
curente cu cea de perspectivă, 
subordonarea conștientă a e- 
forturilor noastre, ale tuturor, 
împlinirii aspirațiilor întregii 
societăți.

O importanță hotărîtoare 
pentru întreaga muncă a orga

FORUMUL TINERETULUI 
COMUNIST AL PATRIEI

nizației noastre au reprezentat 
și reprezintă îndemnurile și re
comandările pe care ni le-a 
adresat secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de nenumărate ori, 
îndeosebi la întîlnirile cu Biroul 
C.C. al U.T.C. și Biroul Comitetu
lui Executiv al Consiliului 
U.A.S.C.R., prilejuri de profun
dă analiză, de îndrumare aten
tă, realistă. în perfecționarea 
procesului- de educare comunis
tă a tineretului. Conducerea de 
către partid — elementul fun
damental care stă la temelia 
tuturor rezultatelor pe care ti
neretul la raportează Congresu
lui său — devine chezășia de 
neclintit a succeselor noastre 
viitoare, a izbînzilor în făuri
rea societății de mîine.

Bilanțul pe care îl vor pre
zenta tinerii patriei la tribuna 
Congresului al X-lea al U.T.C. 
este, așadar, un bilanț bogat în 
fapte și realizări — elocventă 
expresie a hărniciei și compe
tenței lor pe toate 

muncii. Rezultatele înfățișate 
se vor îmbogăți in același timp 
prin jalonarea direcțiilor de 
perspectivă, prin prospectarea 
minuțioasă a muncii de viitor, 
pentru că ampla sinteză a ex
perienței dobîndite și analiza 
exigentă a minusurilor mani
festate sint întotdeauna menite 
să conducă spre atingerea unor 
noi cote valorice în procesul 
niciodată întrerupt al perfec
ționării muncii.

Pe ordinea de zi a Congresu
lui este înscrisă la loc de frun
te problema educării tuturor 
categoriilor de tineri prin mun
că și pentru muncă — terenul 
cel mai fertil pentru afirmarea 
și împlinirea multilaterală a 
personalității umane. Educarea

prin muncă, obiectiv pe 
care organizațiile de tineret 
ÎL așează pe frontispiciul
eforturilor lor permanente,
răspunde unor cerințe fi
rești care sint în egală măsură 
ale societății și ale fiecărui 
membru al ei. In virtutea aces
tui imperativ social de prim or
din organizațiile U.T.C. înțeleg 
că trebuie să militeze cu mai 
multă consecvență pentru a rea
liza un proces amplu și conti
nuu de cultivare în rîndul tine
rilor, de la cea mai fragedă 
vîrstă, a dragostei și cultului 
pentru muncă, a conștiinței ce
tățenești. a răspunderilor lor so
ciale. întreaga activitate de 
educare prin muncă și pentru 
muncă desfășurată de colective
le de tineri, de organizațiile 
U.T.C. din unitățile economice 
și din învățămînt trebuie per
manent raportată la adevărul 
fundamental subliniat de tova- 
rășul Nicolae Ceaușescu cu pri- 

fronturile lejul deschiderii noului an de în-

vățămînt, că societatea pe care 
o edificăm este o societate a 
muncii, a creației, că in ea nu 
își au și nu își vor avea locul 
cei ce nu muncesc.

în contextul ridicării generale 
a bunăstării oamenilor muncii, 
cu deosebire în ultimul deceniu 
— perioada cea mai fertilă in 
realizări din întreaga istorie a 
patriei — au sporit consi
derabil preocupările organiza
țiilor U.T.C., ale celorlalți fac
tori pentru asigurarea unor 
condiții de muncă corespunzătoa
re, pentru rezolvarea optimă a 
problemelor de muncă și viață 
ale tinerilor. Acestor condiții de 
afirmare și dezvoltare multilate
rală create prin grija partidului 
și statului, trebuie să le răs

pundem prin fapte exemplare 
de muncă, prin hotărîrea și 
abnegația noastră de a fi întot
deauna prezenți acolo unde ne 
cheamă partidul și țara, în locu
rile de muncă ce vor fi create 
în viitorul cincinal, dovedind 
astfel că înțelegem pe deplin 
imperativele societății și ale 
propriei noastre deveniri comu
niste.

Reafirmînd profunda adeziune 
a tinerei generații la principiile 
ideologice, la înaltele valori mo
rale cuprinse în Codul eticii și 
echității socialiste, tinerii pa
triei își exprimă în preajma 
Congresului al X-lea al U.T.C. 
și a Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R. hotărîrea lor nestră
mutată de a se forma în spirit 
comunist, revoluționar, de a mi
lita cu fermitate pentru înfăp
tuirea Programului partidului, 
pentru promovarea și afirmarea 
cu consecvență a principiilor și 
normelor muncii și vieții co

muniștilor. A cunoaște politica 
partidului și a o asimila in pro
funzime presupune în egală mă
sură participarea activă, însufle
țită în lupta pentru înfăptuirea 
ei, adeziunea tinerilor la politi
ca partidului exprimindu-se cel 
mai convingător în limbajul fap
telor de muncă, al dăruirii și 
abnegației pentru cauza partidu
lui, a patriei socialiste. Cunoaș
terea și prețuirea tradițiilor de 
luptă ale poporului român, ale 
clasei muncitoare și ale parti
dului comunist, a realizărilor 
istorice din anii socialismului, 
hotărîrea tinerei generații de a 
fi demn continuator al celor 
mai înalte năzuințe și aspirații 
ale înaintașilor, de a dezvolta 
unitatea de nezdruncinat a tu

turor oamenilor muncii, a tine
rilor indiferent de naționalitate, 
în jurul partidului comunist — 
sint trăsături inseparabile de 
modul de a gindi și a acționa în 
spirit comunist a tinerilor pa
triei, ale climatului generos în 
care cresc și se formează pen
tru muncă și viață.

Conștienți câ perspectivele pe 
care le deschid Programul par
tidului, Codul eticii și echității 
socialiste li se adresează nemij
locit, tinerii comuniști înțeleg 
pe deplin că omul societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
trebuie, prin definiție, să fie un 
om multilateral dezvoltat, cu o 
comportare exemplară la locul 
de muncă, în familie și socie
tate, că o perfectă identitate în
tre vorbele și faptele noastre se 
impune în tot ceea ce 
gîndim și înfăptuim. în ul
tima vreme, mai multe or
ganizații U.T.C. s-au anga
jat să devină adevărate colec
tive model, să muncească și să 
trăiască în chip comunist, într-o 

conduită politică, morală și pro
fesională exemplară. Angaja
mentul nostru solemn, în preaj
ma celuj de al X-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
trebuie să fie acela de a face 
din întreaga organizație un sin
gur și mare colectiv de muncă 
și viață comunistă.

Obiectivele cincinalului viitor, 
ale perioadei următoare de dez
voltare economico-socială a pa
triei pun în fața tineretului sar
cini tot mai mari și mai com
plexe, necesită organizarea te
meinică și unirea eforturilor 
noastre pentru îndeplinirea fără 
abateri a îndatoririlor ce ne re
vin în societate, pentru transpu
nerea în viață a Programului 
partidului. Din aceste mărețe în
datoriri ridicate de însuși viito
rul țârii decurge în chip firesc 
necesitatea de a intensifica pe 
toate planurile activitatea pro
fesională și politică, de a impri
ma în conștiința și comportarea 
fiecărui tînăr spiritul revoluțio
nar, novator, cutezanță în gîndi- 
re și în muncă. Promovarea cu 
mai multă consecvență a spiritu
lui muncitoresc în rîndul tuturor 
categoriilor de tineri, a exem
plului comuniștilor ca model de 
muncă și de viață pentru fieca
re dintre noi, perfecționarea ne
contenită a stilului și metodelor 
de muncă ale organizației U.T.C., 
spre a deveni autentice colective 
de muncă și luptă pentru edu
carea comunisță a membrilor 
săi — sînt doar cîteva direcții 
deschise deja prin eforturile de 
pînă acum și mereu deschise în 
procesul în care ne-am angajat 
cu hotărîre și matură responsa
bilitate.

Forunjul politic al tineretului 
comunist va marca cu certitu
dine o etapă nouă, purtătoare de 
noi valori pe drumul împlinirii 
personalității tinerei generații, 
al afirmării sale ca o puternică 
forță socială, viitorul însuși al 
națiunii noastre socialiste. Cu 
aceste nestrămutate convingeri, 
ne prezentăm astăzi în fața 
partidului și a poporului, pe de
plin conștienți de marile respon
sabilități ce ne așteaptă în vii
tor, ferm hotărîți să ne consa- 
crăm întreaga viață triumfului 
socialismului și comunismului pe 
pămîntul românesc.

Din cronica întrecerii socialiste
• OȚELARII COMBINA

TULUI SIDERURGIC RE
ȘIȚA au încheiat a 10-a lună 
a anului cu o producție re
cord — mai mult de 5 000 
tone oțel, elaborat peste plan. 
Acest succes a fost posibil 
datorită utilizării cu randa
ment sporit a agregatelor de 
topire, reducerii duratei de 
încărcare și descărcare a șar
jelor și scurtării termenului 
planificat pentru reparații la 
unul din cuptoarele oțelăriei. 
Cu sporul de metal înregis
trat în luna octombrie, side- 
rurgiștii reșițeni și-au înde
plinit eu mult înainte de ter
men angajamentele asumate 
în chemarea la întrecere pe 
1975, adresată tuturor meta- 
lurgișiilor țării.

• ACȚIONÎND PENTRU 
ÎNDEPLINIREA înainte de 
termen a sarcinilor ce le re
vin pe linia diversificării 
producției, specialiștii de Ia 
Combinatul siderurgic Hu
nedoara au asimilat anul a- 
cesla tehnologiile de fabri
cație a 13 mărci noi de oțe
luri aliate și de calitate su
perioară, destinate industriei 
constructoare de mașini. Oțe- 
larii hunedoreni au intensifi
cat concomitent preocupări
le pentru folosirea cu randa
ment sporit a capacității cup
toarelor și scurtarea duratei 
de elaborare a șarjelor, reu
șind pe această cale să pro
ducă in plus de la începutul 
anului o cantitate de oțel 
martin și electric echivalen
tă cu metalul necesar pentru 
fabricarea a peste 11000 de 
tractoare.

• LUCRATORII TRUSTU
LUI JUDEȚEAN MUREȘ 
de construcții și montaj, care 
au îndeplinit sarcinile de 
plan pe întregul cincinal 
încă în prima jumătate a 
anului, au inițiat largi ac
țiuni menite să îmbunătă
țească indicatorii tehnico- 

economici și productivi. Da
torită aplicării acestor mă
suri s-a reușit ca la fiecare 
1 000 lei, cheltuielile de con
strucții și montaj să fie re
duse cu 19 lei. In același 
timp, penalizările și dobin- 
zile au fost micșorate de 7 
ori față de aceeași perioadă 
a anului trecut. Optimizarea 
transportului navetiștilor a 
avut ca efect diminuarea a- 
cestor cheltuieli cu 2,3 mili
oane lei. Constructorii mu
reșeni adaugă la acestea și 
economiile de materiale — 
ciment, cherestea, cărămizi, 
fier-beton și altele — în 
valoare de aproape 1,2 mi
lioane lei.

• ÎNTREPRINDEREA DE 
ARTICOLE DE STICLĂRIE 
din Tomești este a 35-a uni
tate industrială din județul 
Timiș care a îndeplinit pla
nul cincinal. Pînă la sfirșitul 
anului, sticlarii vor realiza 
suplimentar, peste prevede
rile perioadei 1971—1975, o 
producție în valoare de 11 
milioane lei și vor depăși 
sarcinile la export cu 11 
milioane lei valută.

• COLECTIVUL ÎNTRE
PRINDERII metalurgice de 
metale neferoase Zlatna se 
alătură unităților industriale 
din județul Alba care au ra
portat îndeplinirea planului 
cincinal. Pînă la finele anu
lui, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii acestei întreprin
deri vor realiza o producție 
industrială suplimentară pe
rioadei 1971—1975 în valoare 
de peste 72 milioane lei.

Au mai anunțat îndeplini
rea sarcinilor de plan, pe 
întregul cincinal, colectivul 
autobazei de transporturi din 
Aiud, care s-a angajat tot
odată să transporte, în plus, 
pînă la finele anului 750 000 
tone mărfuri și un mare nu
măr de călători.

(Agerpres)
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU ÎN PORTUGALIA
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LA ÎNTOARCEREA IN PATRIE
Vineri, 31 octombrie, ultima 

zi a vizitei oficiale de prietenie 
în Portugalia a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a avut loc la 
palatul prezidențial Belem din 
Lisabona, înt.r-un cadru solemn, 
ceremonia semnării documente
lor oficiale româno-portugheze.

La sosirea la palatul Belem, o 
gardă militară prezintă onorul 
președintelui Republicii Socia
liste România. Sînt intonate im
nurile de stat ale României și 
Portugaliei.

La ora 9,30, în Salonul verde 
— marele salon de ceremonii al 
palatului prezidențial — intră 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
președintele Francisco da Costa 
Gomes. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna Ma
ria Estela da Costa Gomes.

PE AEROPORTUL INTERNATIONAL PORTELA

Un călduros 
și prietenesc 
rămas bun

Vineri dimineața, președinte
le Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și tova
rășa Elena Ceaușescu au pără
sit Lisabona, încheindu-și vizi
ta oficială de prietenie în Por
tugalia.

Pentru a-și lua rămas bun de 
la înalții oaspeți români, pe ae
roportul internațional Portela
sînt prezenți președintele Re
publicii Portugheze,, general
Francisco da Costa Gomes,
doamna Mana Estela da Costa
Gomes, primul ministru al gu
vernului portughez, Jose Pin
heiro de Azevedo, cu soția, 
doamna Maria Susana de Aze
vedo, membri ai Consiliului Re
voluției și ai guvernului, alte 
oficialități civile și militare.

Sînt prbzenți, de asemenea, 
ambasadorul României la Lisa
bona, Marin Iliescu, și ambasa
dorul Portugaliei la București, 
Novais Machado.

Garda militară, aliniată pe 
aeroport, prezintă onorul. Sînt

Sînt prezenți tovarășii Emil 
Drăgănescu, viceprim-ministru 
al guvernului, Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, ge
neral-colonel Ion Coman, prim- 
adjunct al ministrului apărării 
naționale, șef al Marelui Stat 
Major, Nicolae Doicaru, consi
lier al președintelui Republicii, 
Constantin Stanciu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior 
și cooperării economice interna
ționale.

Sînt de față, de asemenea, Er
nesto Melo Antunes, ministrul 
de externe, Jorge Campinos, mi
nistrul comerțului exterior, Lo
pes Cardoso, ministrul agricul
turii, Antonio Almeida Santos, 
ministrul comunicării sociale 

intonate apoi imnurile de stat 
ale României și Portugaliei.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Francisco da 
Costa Gomes trec în revistă 
garda de onoare.

Cei doi șefi de stat, împreună 
cu primul ministru portughez, 
iau loc pe podiumul de onoare, 
de unde primesc defilarea gărzii 
militare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu își 
iau rămas bun de la primul mi
nistru Jose Pinheiro de Azeve
do și doamna de Azevedo, de la 
membrii Consiliului Revoluției 
și ai guvernului portughez, de 
la celelalte persoane oficiale ve
nite să-i salute la plecare, de la 
membrii ambasadei române. 
Oaspeților români le sînt oferi
te frumoase buchete de flori.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu își 
iau apoi un călduros rămas bun 
de la președintele Francisco da 
Costa Gomes și doamna Maria 
Estela da Costa Gomes. Cei 
doi președinți se îmbrățișează. 

(informațiilor), Jose Medeiros 
Ferreira, secretar de stat la 
Ministerul de Externe, alte 
oficialități portugheze.

La ceremonie participă amba
sadorul României la Lisabona, 
Marin Iliescu, și ambasadorul 
Portugaliei la București, Novais 
Machado.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Francisco da Costa Gomes 
semnează Comunicatul comun cu 
privire la vizita oficială de prie
tenie a președintelui Republicii 
Socialiste România în Republica 
Portugheză.

In prezența celor doi șefi de 
stat sînt semnate celelalte do
cumente româno-portugheze :

— Protocolul privind dezvol
tarea cooperării economice și a 
schimburilor comerciale între 

își exprimă încă o dată deose
bita satisfacție pentru rezulta
tele importante ale dialogului 
la nivel înalt româno-portughez 
care își va găsi reflectarea în 
evoluția ascendentă a relațiilor 
de prietenie și colaborare din
tre cele două țări și popoare.

La ora 11,30 (ora locală), ae
ronava prezidențială decolează 
îndreptîndu-se spre patrie.

Astfel, ia sfîrșit vizita ofi
cială de prietenie a președinte
lui Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu în Por
tugalia, vizită care prin întrea
ga sa desfășurare, prin caracte-^ 
rul ei intens de lucru și, mai 
ales prin rezultatele sale fruc
tuoase, concretizate prin sem
narea documentelor româno- 
portugheze, aduce o contribuție 
de maximă importanță la dez
voltarea în continuare a bune
lor relații de prietenie, înțele
gere și cooperare între cele 
două țări, în interesul ambelor 
popoare, al păcii și colaborării 
internaționale. 

cele două țări, semnat de Emîl 
Drăgănescu și Jorge Campinos ;

— Acordul privind navigația 
comercială maritimă, semnat de 
Emil Drăgănescu și Ernesto 
Melo Antunes ;

— Convenția sanitar-veterina- 
ră și

— înțelegerea privind desfiin
țarea vizelor, semnate de Geor
ge Macovescu și Ernesto Melo 
Antunes.

Cei doi miniștri de externe 
au efectuat apoi schimbul in
strumentelor de ratificare a 
Tratatului de prietenie și co
operare între România și Por
tugalia, semnat la București cu 
prilejul vizitei președintelui 
Francisco de Costa Gomes în 
România.

După semnarea documente
lor. cei doi șefi de stat l$i 

string îndelung mîinile, se feli
cită reciproc în aplauzele asis
tenței.

Președintele Francisco da 
Costa Gomes și președintele 
Nicolae Ceaușescu rostesc scur
te alocuțiuni.

Semnarea documentelor co
mune româno-portugheze — 
moment solemn care încununea
ză intensa și rodnica vizită în 
Portugalia a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu — deschide noi 
perspective, din cele mai bune, 
dezvoltării pe multiple planuri 
a relațiilor de prietenie și co
laborare dintre cele două țări, 
în interesul și spre binele am
belor popoare, al cauzei păcii și 
securității în Europa și în lume, 
al înțelegerii și cooperării in
ternaționale.

(Urmare din pag. 1)

tîmpinați de tovarășii Manea 
Mănescu, Ștefan Voitec, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Lina Cio- 
banu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Iosif Uglar, Ilie 
Verdeț, Iosif Banc, Mihai Dalea, 
Mihai Gere, Nicolae Giosan, Ion 
loniță, Vasile Patilineț, Ion Ursu. 
Conducătorii de partid și de stat 
au venit împreună cu soțiile.

Erau prezenți membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești, personalități ale vieții 
științifice și culturale, generali.

A fost de față însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republicii 
Portugheze la București, Luis 
Quartin.

Se aflau, de asemenea, șefii 
misiunilor diplomatice acreditați 
în țara noastră.

La aeroport, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați cu en
tuziasm de numeroși locuitori ai 
Capitalei. Mulțimea a ovaționat 
și scandat îndelung „Ceaușescu- 
P.C.R.“, „Ceaușescu și poporul**.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu multă căldură ma
nifestărilor pline de simpatie 
ale miilor de bucureșteni.

In primirea însuflețită făcută 
de populația Capitalei și-a gă
sit o grăitoare expresie profun
da mîndrie patriotică a întregii 
noastre națiuni pentru rezulta
tele deosebit de rodnice ale vi
zitei efectuate de președintele 
Nicolae Ceaușescu în Republica 
Portugheză, moment de mare 
însemnătate în istoria relațiilor 

dintre cele două țări, care pune 
eu pregnanță în evidență aspi
rația comună a popoarelor noas
tre prietene de a conlucra tot 
mai «trîns, în Interesul dezvol
tării lor economice și sociale 
independente, pentru instaurarea 
unei noi ordini politice și eco
nomice internaționale, pentru 
consolidarea cursului spre des
tindere, securitate și cooperare. 
Manifestîndu-și satisfacția depli
nă față de noua solie de pace și 
prietenie, colaborare și înțelege
re internațională, oamenii mun
cii, toți cetățenii României socia
liste și-au reafirmat — și cu a- 
cest prilej — sentimentele de 
dragoste și înaltă Stimă față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru activitatea neobosită pe 
care o consacră înfloririi patriei, 
edificării unei lumi mai drepte 
și mai bune.

cu privire la vizita oficială de prietenie a președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, în Republica Portugheză
La invitația președintelui Re

publicii Portugheze, general 
Francisco da Costa Gomes, și a 
doamnei Maria Estela da Costa 
Gomes, președintele Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, a efec
tuat o vizită oficială de prie
tenie în Portugalia, în perioada 
28—31 octombrie 1975.

în timpul șederii în Republi
ca Portugheză, înalții oaspeți 
români au vizitat obiective eco
nomice și social-culturale din 
Lisabona, Setubal și Sintra.

Inalților oaspeți li s-a rezer
vat pretutindeni o primire deo
sebit de călduroasă și ospitalie
ră, expresie a relațiilor de pri
etenie, a sentimentelor de sti
mă reciprocă existente, a ori
ginii și a tradițiilor de limbă și 
civilizație comune ale celor 
două popoare.

Cu prilejul vizitei, președin
tele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Francisco da Costa 
Gomes au avut convorbiri ofi
ciale, la care au participat :

Din partea română : Emil 
Drăgănescu, viceprim-ministru 
al guvernului ; Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român ; George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe ; general-colonel Ion 
Coman. prim-adjunct al minis
trului apărării naționale, șef al 
Marelui Stat Major ; Nicolae 
Doicaru, consilier al președin
telui Republicii Socialiste Româ
nia ; Constantin Stanciu, ad
junct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale ; luliu Dobroiu, 
director în Ministerul Afaceri
lor Externe ; Marin Iliescu, 
ambasadorul României în Por
tugalia.

Din partea portugheză : ma
ior Melo Antunes, ministrul a- 
facerilor externe ; ing. Lopez 
Cardoso, ministrul agriculturii; 
dr. Jorge Campinos, ministrul 
comerțului exterior ; ing. Mar
ques do Carmo, ministrul in
dustriei ; dr. Almeida Santos, 
ministrul comunicării sociale ; 
dr. Medeiros Ferreira, secretar 
de stat pentru afacerile exter
ne ; ing. Marques Videira, se
cretar de stat al energiei și mi
nelor ; ambasadorul dr. Tomas 
Andressen, secretar general al 
Ministerului Afacerilor Exter
ne ; dr. Magalhaes Cruz, direc
tor general pentru problemele 
politice din Ministerul Afa
cerilor Externe ; dr. Novais 
Machado, ambasadorul Portu
galiei în România ; dr. Villas 
Boas, adjunct al directorului ge
neral pentru problemele politice 
în Ministerul Afacerilor Externe; 
dr. Sacadura Cabrai, adjunct al 
directorului general pentru pro

blemele politice în Ministerul 
Afacerilor Externe ; dr. Silva 
Marques, adjunct al directorului 
general pentru problemele eco
nomice în Ministerul Afacerilor 
Externe ; dr. Raposo de Magal
haes, șeful serviciului consular 
dip Ministerul Afacerilor Exter
ne ; dr. Afonso Teixeira da Mo
ta, secretarul delegației.

In cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosfe
ră de prietenie și înțelegere re
ciprocă, cei doi șefi de stat au 
analizat stadiul actual al relații
lor bilaterale, perspectivele de 
dezvoltare a acestora și au făcut 
un amplu schimb de păreri cu 
privire la problemele internațio
nale de interes comun.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a transmis, din partea poporului 
român, un salut prietenesc po
porului portughez. A salutat, tot
odată, succesele obținute de 
poporul portughez după răstur
narea dictaturii fasciste, tran
sformările înnoitoare din viața 
Portugaliei, inițiate și înfăptuite 
de conducerea țării în direcția 
dezvoltării libere, independente 
și democratice, potrivit voinței 
și aspirațiilor de progres și bu
năstare ale poporului portughez.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a apreciat politica dusă de Re
publica Portugheză în favoarea 
obținerii independenței depline 
de către popoarele din fostele 
colonii portugheze, pentru solu
ționarea completă a problemei 
coloniale. __

Președintele Francisco da 
Costa Gomes a transmis, la rîndul 
său, din partea poporului portu
ghez, un salut prietenesc po
porului român și a exprimat sin
cere felicitări pentru succesele 
obținute în dezvoltarea econo
mică și social-culturală a Româ
niei, pentru progresele realizate 
în industrializarea țării și mo
dernizarea agriculturii, în ridica
rea nivelului de trai, în confor
mitate cu voința și aspirațiile 
de pace și bunăstare ale poporu
lui român.

De asemenea, președintele 
Portugaliei a dat o înaltă apre
ciere politicii externe principia
le și active, promovate de Româ
nia, sub conducerea președinte
lui Nicolae Ceaușescu, în inte
resul păcii și cooperării inter
naționale.

Cele două părți au apreciat 
că vizita președintelui Francis
co da Costa Gomes în România, 
în luna iunie 1975, Tratatul de 
prietenie și cooperare și cele
lalte documente semnate-cu acel 
prilej, precum și convorbirile ce 
au avut loc între cei doi pre
ședinți cu ocazia reuniunii la 
nivel înalt de la Helsinki au 
imprimat un curs ascendent 
dezvoltării relațiilor de priete
nie româno-portugheze, au des
chis largi perspective de cola

borare între cele două țări în 
domeniile politic, economic, 
tehnico-științific, cultural, co
respunzător intereselor propă
șirii ambelor popoare, cauzei 
progresului social, destinderii și 
înțelegerii internaționale.

In timpul vizitei, s-a procedat 
la schimbul instrumentelor de 
ratificare a Tratatului de prie
tenie și cooperare între Româ
nia și Portugalia. Cu acest pri
lej, părțile au reafirmat semni
ficația deosebită a încheierii a- 
cestui Tratat, apreciind că el 
constituie o expresie a faptului 
că, atunci cînd statele sînt ani
mate în mod sincer de dorința 
de înțelegere și cooperare, de 
hotărîrea de a contribui activ la 
înfăptuirea păcii și securității în 
Europa și în lume, ele pot de
păși politica de blocuri, pot 
statornici raporturi normale, 
fundamentate pe respectul prin
cipiilor egalității în drepturi, in
dependenței și suveranității na
ționale, neamestecului în tre
burile interne, excluderii forței 
și amenințării cu folosirea ei 
în viața internațională. Părțile 
și-au reafirmat hotărîrea de a 
așeza în mod ferm aceste prin
cipii la baza relațiilor dintre ele, 
ca și a raporturilor lor cu cele
lalte state și au subliniat nece
sitatea ca toate statele să res
pecte în relațiile dintre ele aces
te principii, ca o condiție esen
țială a menținerii păcii și secu
rității mondiale.

Cele două părți zau subliniat 
progresele înregistrate în des
fășurarea relațiilor economice 
bilaterale.

Ele au constatat cu satisfac
ție evoluția ascendentă a coo
perării economice și a schimbu
rilor comerciale, subliniind, tot
odată, că acțiunile de cooperare 
prevăzute în „Protocolul privind 
dezvoltarea cooperării economi
ce și tehnice între România și 
Portugalia", semnat la Bucu
rești, la 14 iunie 1975. se 
desfășoară conform progra
mului stabilit. Ele au reafir
mat hotărîrea de a acționa pen
tru intensificarea și lărgirea co
operării dintre cele două țări.

S-a evidențiat, în același timp, 
dorința comună de a se acționa 
pentru realizarea de noi acțiuni 
de cooperare, îndeosebi în do
meniile petrochimiei, minier- 
petrolier, construcțiilor de ma
șini, agriculturii și în alte do
menii de interes reciproc.

Pentru a sprijini realizarea 
unor obiective economice de in
teres comun, partea română a- 
cordă părții portugheze un cre
dit în valoare de UN milioane 
dolari, destinat finanțării studi
ilor, proiectelor și livrărilor 
de proveniență românească.

Obiectivele economice respec
tive, precum și condițiile con
crete de acordare a creditului 

vor fi convenite într-un acord 
ce se va încheia între guvernele 
celor două țări.

Părțile au convenit să între
prindă măsurile necesare ast
fel ca schimburile comerciale 
reciproce să ajungă în anul 1980 
la un volum anual de 150 mili
oane dolari.

S-a convenit ca prima sesiune 
a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-portugheze, prevă
zută în Acordul comercial pe 
termen lung, semnat la Bucu
rești, la 14 iunie 1975, să aibă 
loc la București, în cursul 
lunii decembrie a.c.

Cele două părți și-au expri
mat satisfacția pentru dezvol
tarea cooperării și schimburilor 
în domeniile cultural, al artelor, 
tehnico-științific. editorial, spor
tiv și al informațiilor. Totodată, 
ele au apreciat că este necesar 
ca. pomindu-se de la posibili
tățile oferite de patrimoniul cul
tural-artistic al celor două po
poare. de la originea lor comună 
de cultură și civilizație și de la 
dorința de adîncire a cunoaște
rii reciproce, să se încurajeze 
contactele și schimburile între 
instituții, oameni de știință și 
cercetători, personalități cultu
rale, în domeniile artelor, știin
țelor, învățămîntului. turismu
lui și în alte domenii.

în scopul diversificării și con
solidării relațiilor de prietenie 
și colaborare între cele două 
țări și popoare, cu ocazia vizitei 
au fost semnate :

— Protocolul privind dezvol
tarea cooperării economice și 
schimburilor comerciale între 
cele două țări ;

— Acordul privind navigația 
comercială maritimă ;

— Convenția sanitar-veteri- 
nară ;

— înțelegerea privind desfiin
țarea vizelor.

Cei doi președinți au luat 'act 
de încheierea cu ocazia vizitei 
a înțelegerilor de colaborare în
tre Radioteleviziunea română și 
Radioteleviziunea portugheză, 
Radioteleviziunea română și E- 
misiunea Națională de Radiodi
fuziune portugheză. Agenția ro
mână de presă și Agenția portu
gheză de informații.

Pentru lărgirea și completarea 
cadrului juridic necesar dezvol
tării continue și reciproc avan
tajoase a colaborării româno- 
portugheze, părțile au hotărît ca 
organele competente din cele 
două țări să adopte măsuri pen
tru a se trece la negocierea și 
încheierea altor acorduri și în
țelegeri corespunzătoare în do
meniile : evitării dublei impu
neri, transporturilor rutiere de 
persoane și mărfuri, garantării 
investițiilor de capital, aplicării 
acordului de colaborare cultu
rală și științifică și în domeniul 
sportului.

In cursul convorbirilor, cele 

două părți au procedat la 
un aprofundat schimb de vederi 
cu privire la principalele pro
bleme internaționale.

Cele două părți au salutat în
cheierea cu succes a lucrărilor 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, apreciind 
aceasta ca un moment de însem
nătate istorică în viața politică 
a continentului european, care 
pune bazele unui amplu și pro
fund proces de edificare a secu
rității pe continent. Părțile con
sideră că semnarea Actului fi
nal al Conferinței corespunde 
intereselor celor două popoare, 
ale celorlalte popoare europene, 
cauzei securității, cooperării și 
păcii în Europa și în întreaga 
lume. Ele își reafirmă voința de 
a acționa pentru aplicarea fer
mă a principiilor și măsurilor a- 
doptate la conferință, conside
ri n,d că punerea în practică de 
către toate statele participante, 
în relațiile lor reciproce, a pre
vederilor Actului final al Con
ferinței reprezintă un element 
esențial al edificării securității 
și dezvoltării cooperării pe con
tinent, de natură să asigure res
pectarea dreptului fiecărui popor 
de a hotărî în mod liber dezvol
tarea sa politică, economică și 
socială, fără amestec și presiuni 
din afară, în nici o formă și sub 
nici un pretext.

In acest spirit, cele două părți 
consideră necesar să se depună 
toate eforturile pentru promo
varea în continuare a procesului 
de edificare a securității și dez
voltare a cooperării în Europa 
si, în acest scop, să acționeze;. îm
preună cu toate statele partici
pante, în direcția creării unui 
cadru adecvat, care să permită 
continuarea eforturilor multila
terale ale țărilor participante la 
Conferință în acest sens.

Ambele părți au subliniat că 
realizarea unei reale securități 
și păci pe continentul european 
este indisolubil legată de adop
tarea unor măsuri hotărîte de 
dezarmare și mai ales dezar
mare nucleară, precum și de 
dezangajare militară în Europa, 
a unor măsuri care să garan
teze fiecărei țări, europene că se 
află la adăpost de orice act de 
agresiune.

Cei doi președinți au căzut de 
acord asupra necesității de a se 
adopta de îndată măsuri concrete 
și efective, îndreptate spre în
cetarea producției de noi arme 
nucleare și distrugerea celor e- 
xistente, astfel încît să fie eli
minate pericolul de folosire a 
unor astfel de arme si amenin
țarea de a recurge la ele. Sînt 
necesare. în același timp, măsuri 
de reducere treptată a bugetelor 
militare, a forțelor armate și ar
mamentelor și alte măsuri, care 
să ducă la încetarea cursei înar
mărilor și, în final, la dezar

marea generală și completă, sub 
un control internațional eficace. 
Părțile au subliniat că numai 
prin adoptarea unor asemenea 
măsuri concrete de dezarmare 
și dezangajare militară se poate 
realiza o destindere internațio
nală reală, se garantează popoa
relor posibilitatea de a-și folosi 
resursele materiale și umane în 
direcția dezvoltării economico- 
sociale, a ridicării bunăstării lor.

Părțile consideră că crearea 
de zone denuclearizate în Eu
ropa, ca și pe celelalte conti
nente, și respectarea statutului 
unor asemenea zone, ar consti
tui un element important în ca
drul unei politici îndreptate 
spre dezarmarea generală și com
pletă și că, în acest context, 
dezvoltarea de relații multilate
rale de prietenie, de bună veci
nătate și colaborare în regiunea 
Balcanilor, va contribui la îm
bunătățirea atmosferei, la întă
rirea securității în Europa.

Pornind de la legătura strînsă 
care există între securitatea în 
Europa și în zona Mediteranei, 
cele două părți au subliniat ne
cesitatea promovării securității 
și încrederii în această regiune, 
a dezvoltării cooperării și con
tactelor cu toate țările medite
raneene, prin adoptarea de mă
suri efective, în conformitate cu 
interesele vitale și aspirațiile de 
pace și progres ale popoarelor.

Apreciind că recentul acord e- 
gipteano-israelian de dezanga
jare a forțelor militare din Si
nai poate deschide calea altor 
pași constructivi, ambele părți 
consideră că sînt necesare noi 
eforturi stăruitoare pentru so
luționarea definitivă, pe cale 
pașnică și politică a con
flictului din Orientul Apro
piat, în conformitate cu 
rezoluțiile Adunării Generale și 
ale Consiliului de Securitate al 
Organizației Națiunilor Unite, 
care să ducă la instaurarea unei 
păci juste și trainice, a secu
rității, în această regiune.

Cele două părți au fost de a- 
cord asupra necesității de a se 
ajunge cît mai repede posibil 
la o reglementare politică, dura
bilă, a problemei cipriote, ba
zată pe respectarea principiilor 
dreptului internațional, care să 
corespundă cauzei cooperării și 
păcii în Balcani, în Mediterana, 
în Europa și în lumea întreagă.

Cele două părți apreciază că 
pentru înlăturarea fenomenelor 
de criză economică din viața in
ternațională, care constituie o 
sursă de tensiune între state și 
fac să crească pericolul agravă

NICOLAE CEAUȘESCU FRANCISCO DA COSTA GOMES
Președintele Președintele

Republicii Socialiste România Republicii Portugheze
Lisabona, 31 octombrie 1975

rii instabilității economice și po
litice, este imperios necesară 
instaurarea unei noi ordini e- 
conomica și politice interna
ționale, de natură să eli
mine decalajele în dezvol
tarea economică și inechitățile 
existente astăzi în lume, să 
creeze un climat de înțelegere 
și cooperare fructuoasă, în inte
resul păcii și securității interna
ționale, progresului general al 
omenirii.

Părțile apreciază că, în pro
cesul edificării unei noi ordini 
economice și politice internațio
nale, al democratizării relațiilor 
dintre state, al instaurării în 
lume a unui climat de încrede
re și respect mutual, un rol tot 
mai important revine țărilor 
mici și mijlocii, țărilor nealinia
te și celor în curs de dezvolta
re, care pot și trebuie să-și a- 
ducă contribuția în mai mare 
măsură la rezolvarea proble
melor complexe care confruntă 
lumea contemporană.

De asemenea, părțile au ex
primat satisfacția față de hotă- 
rîrile Conferinței de la Lima, la 
care au fost invitate, și, totoda
tă, voința lor comună de a con
tinua, în forme corespunzătoa
re, cooperarea multilaterală cu 
țările lumii a treia pentru pro
movarea unor relații noi între 
state, bazate pe principiile una
nim admise ale dreptului inter
național.

In legătură cu aceasta, părți
le au subliniat necesitatea de a 
se depune eforturi hotărîte pen
tru lichidarea definitivă a ori
căror forme de colonialism, neo
colonialism, rasism și de domi
nație străină asupra altor po
poare.

Părțile au fost de acord în a 
aprecia că în realizarea unei 
noi ordini economice și politice 
internaționale, a democratizării 
relațiilor dintre state, pentru 
promovarea idealurilor de liber
tate și progres ale popoarelor, 
un rol tot mai important revine 
Organizației Națiunilor Unite, 
care este chemată să aibă o con
tribuție mai eficientă în menți
nerea și întărirea păcii și secu
rității internaționale, în dezvol
tarea cooperării între toate na
țiunile și în promovarea princi
piilor și normelor dreptului in
ternațional în relațiile dintre 
state. Organizația trebuie să-și 
îmbunătățească structura și me
todele de activitate, astfel încît 
să devină o organizație cu ade
vărat democratică, să se adap
teze schimbărilor care s-au pro
dus în lume, ținînd seama de 

experiența celor trei decenii ee 
s-au scurs de la întemeierea ei 
și de noile sarcini care îi revin 
în stadiul actual al relațiilor in
ternaționale.

Părțile au subliniat importanța 
contactelor directe intre factorii 
de răspundere ca mijloc de cu
noaștere și promovare a înțele
gerii și cooperării reciproce. 
S-a convenit ca o delegație a 
Consiliului Revoluției să efectu
eze o vizită In România, la o 
dată care va fi etabilită ulte
rior.

Cei doi președinți au hot&rit 
să intensifice schimburile de vi
zite ale miniștrilor și ale altor 
reprezentanți ai celor două țări, 
în diferite domenii. In acest ca
dru, s-a convenit să aibă loc în 
viitorul apropiat vizita in Româ
nia a ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Portugheze 
și să se realizeze consultări intre 
cele două ministere ale afaceri
lor externe și între alte minis
tere.

Cele două părți au fost de a- 
cord că vizita președintelui Re
publicii Socialiste România în 
Republica Portugheză a consti
tuit o nouă și importantă con
tribuție la dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări și popoare, 
pentru cauza păcii internațio
nale.

Președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena
Ceaușescu au exprimat vii
mulțumiri președintelui Re
publicii Portugheze, Francisco 
da Costa Gomes și doam
nei Maria Estela da Costa 
Gomes, guvernului și poporului 
portughez pentru primirea deo
sebit de călduroasă și ospita
lieră ce le-a fost rezervată în 
tot timpul vizitei efectuate In 
Portugalia prietenă.

Președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au adresat președin
telui Republicii Portugheze, 
Francisco da Costa Gomes, și 
doamnei Maria Estela da Costa 
Gomes invitația de a vizita 
România.

Președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au adresat, de ase
menea. primului ministru Pin
heiro de Azevedo și doamnei 
Maria Susana Pinheiro de Aze
vedo invitația de a vizita 
România.

Invitațiile au fost acceptate eu 
plăcere, datele urmînd a fi sta
bilite pe cale diplomatică.
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â- raportul nostru către Congres
Ștafeta muncii în cifre și fapte

TOATE ANGAJAMENTELE, 
INTEGRAL ONORATE!

în marea întrecere utecistă 
„Tineretul — factor activ în în
deplinirea cincinalului înainte de 
termen" în județul Constanța au 
fost antrenați peste 50 000 de ti
neri. La 20 septembrie, cu 102 
Zile mai devreme, oamenii mun
cii din județul Constanța au ra
portat îndeplinirea integrală a 
sarcinilor cincinalului 1971— 
1975. Ca urmare, pînă la sfârși
tul anului se va realiza o pro
ducție suplimentară in valoare 
de perie 3 miliarde lei, concreti
zată în 194 milioane kWh ener
gie electrică, 800 combine auto
propulsate pentru recoltat furaje, 
3 500 remorci auto, 2100 prese 
pentru balotat paie, 110 mii tone

Succese 
de prestigiu

(Urmare din pag. I)

mal devreme obținindu-se peste 
prevederi 100 vane și ventile, un 
generator pentru aer cald, 5 uti
laje tehnologice • La întreprin
derea de strunguri SARO, ute- 
ciștii au confecționat în cadrul 
orelor de muncă patriotică peste 
4 200 repere necesare asamblă
rii strungurilor automate • în 
agricultură au fost Organizate în 
acest an 14 șantiere ale tinere
tului. unde au lucrăt peste 25 000 
de tineri. A fost strînsă recoltă 
de pe o suprafafâ de 5 O00 ha, 
s-au săpat peste 10 000 m. 1. ca
nale pentru irigații, au fost re
date circuitului agricol prin 
munca tinerilor 1 000 ha de te
ren. s-au plantat peste 300 000 
pomi fructiferi, au fost întreținu
te 17 000 ha pășuni • Planul la 
muncă patriotică organizației 
județene U.T.C. a fQst îndeplinit 
încă din luna iulie. S-âu strîns 
în acest an peste 300 tone fiăr 
vechi, 300 000 bucăți ambalaje 
sticlă. 5 tone deșeuri textile, im
portante cantități de fructe ce 
pădure, semințe forestiere, ma
culatură. • Pină la SfirȘitul a- 
nului Să vor măi întreprinde 
acțiuni d£ muncă patriotică în 
valoare de peste 100 000 lei. 

ciment, 1.2 milioane mp țesături 
ș.â. Rezultatele obținute se da- 
tdresc în bună măsură și muncii 
pline de abnegație a tineretului, 
numeroaselor inițiative care au

CONSTANTA
mobilizat de-a lungul acestor 
ani- eforturile lor. „Șantierul — 
oglinda muncii noastre", „Punc
tualitate, randament, calitate”, 
„Să lucrăm o zi pe lună cu ma
teriale economisite" — sint nu
mai cl te va dintre acestea, al că
ror efe-ct s-a materializat în rea
lizarea unei producții suplimen- 

de la întreprinderea de strun
guri SARO și-au propus să în
treprindă studii în vederea re
ducerii importurilor cu peste 80 
la sută, ceea ce va aduce în pe
rioada care a mai rămas pînă 
la sfîrșitul anului o economie de 
6 milioane lei valută. Importante 
studii se vor întreprinde pentru 
reproiectarea și modernizarea 
unor produse cum sînt strungu
rile automate monoax, strungu
rile automate multiax. strungu
rile paralele cu lungimea între 
virfuri de 5 m., strungurile pa
ralele dotate cu dispozitive de 
copiere hidraulice. Aceeași pre
ocupare și-au înScris-o pe agen
dele activității din această pe
rioadă și tinerii de la întreprin
derea de frigidere Găești, care 
și-au propus să cbhtribuie la 
asimilarea în întreprinderea lor 
a unor aparate și dispozitive 
pînă acum importate. în aceăt 
sens, ei ău luat inițiativa înfiin
țării unui atelier de micropro- 
ducție al tinerilor în care să se 
experimenteze aparatele și dis
pozitivele pentru toate tipurile 
de frigidere ce se vor confec
ționa aici.

tare de peste 50 milioane 14i
• Peste 36 000 de uteciști âu 

răspuns la chemarea lansată, la 
începutul lunii august, de Co
mitetul municipal Constanța al 
U.T.C., „Zilnic, fiecare tânăr, fie
care organizație U.T.C. — un 
fapt deosebit de muncă și viață, 
in cinstea celui de al X-lea Con
gres al U.T.C. și celei de 
a X-a Conferințe a U.A.S.C.R." 
• Cu sprijinul tinerilor au fost 
construite 24 cămine pentru ne- 
familiști, s-au efectuat lu
crări de combatere a ero
ziunii solului pe 303 hec
tare, au fost asanate și re
date agriculturii peste 500 hec
tare, au fost întreținute 100 baze 
sportive • Planul anual al ac
țiunilor de muncă patriotică a 
fost realizat integral în cinstea 
zilei de 23 August, pînă la 
șfîrșitul anului urmînd a se exe
cuta suplimentar un volum de 
lucrări în valoare de peste 
200 000 lei • Tinerii au colectat 
și valorificat 1085 tone fier vechi, 
80 tone metale neferoase, 207
tone deșeuri de hîrtie, 50 tone 
deșeuri textile • Cele 200 echipe 
și formații de tineri cooperatori 
și elevi au recoltat în perioada 
campaniei agricole 14 280 tone 
legume, 1035 tone fructe, impor
tante cantități de grîu și po
rumb.

în cinstea celui de al X-lea 
Congres al U.T.C., tinerii de pe 
cuprinsul județului Constanța 
s-au angajat să realizeze în plus 
20 000 mp. țesături din lină și 
tip lină, 5 000 tone îngrășăminte 
chimice cu fosfor, 500 tone ulei
ș.a. Totodată ei și-au propus să
economisească 100 
800 mc material 
tone combustibil 
15 milioane kWh 

tone metal, 
lemnos, 1000 
convențional, 
energie elec

trică. Sînt angajamente care a- 
cum, în preajma deschiderii ma
relui forum al tinerilor, au fost 
în cea mai mare parte îndepli
nite $i chiar depășite.

GH. CONSTANTINESCU

Pe podiumul performanțelor in pescuit al... „europenelor" de 
canotaj : medaliații eu aur Stefan Țigandv și Ivan Lisov
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Căpitanul Simion Pancenco. impreună eu membrii echipajului drăgii 2 808. Ei sint cifiva dintre 
oamenii... păminturiîor virgine. Succesul lor: in cinci luni au dragat 140 000 mc de pdmint.

REPORTAJUL NOSTRU

Am plecat ia inttinirea cu 
pescarii intr-o după-amiază po
somorită. Deasupra Dunării se 
adunaseră norii. Ne-am temut, 
o clipă, că plecarea ne va fi a- 
mînată. Nicu Cobzarencu, con
ducătorul șalupei rapide „Lu
ceafărul", ne-a spulberat, insă, 
teama, anunțindu-ne zimbind : 
„Vremea, aici, în Deltă, este 
schimbătoare... Plecăm pe ploa
ie și, o să vedeți, după cifiva 
kilometri, va apare soarele !“ A 
avut dreptate conducătorul șa
lupei : peste puțin timp a apă
rut soarele, făcînd inutile șube- 
le cu care fuseserăm incotoșmă- 
nați. Apoi, primul... popas, în 
comuna Crișan.

„PESCUITUL ESTE IN TOI !
PRODUCȚIA SE ANUNȚA 

DEOSEBIT DE BOGATA
Cu aceste cuvinte ne-a in- 

tîmpinat tinărul inginer Gheor
ghe Munteanu, șeful secției pis
cicole. Vorbea repede inginerul, 
dindu-ne de înțeles că este ex
trem de ocupat. „Avem acum 
două activități principale : pes
cuitul in bunuri naturale și in 
bunuri amenajate. Acum se des
fășoară pescuitul intensiv cu 
năvoadele. Campania a început 
la 15 septembrie și se desfășoa
ră din plin. Avem însemnate 
depășiri de plan. Pescuitul în
cepe la 3 dimineața și se termi
nă in jurul orei 17. Vă dați sea
ma că in aceste condiții oame
nii depun eforturi deosebite și 
merită toată stima pentru 
hărnicia lor...".

Citeva zeci de minute mai tîr- 
ziu, după ce a fost cintărit și 
adus in cherhana ultimul coș de 
pește, aici, la Crișan, a. avut loc 
o ședință de lucru operativă. A 

fost o intilnire deloc protocola
ră. Pescarii s-au adunat in jurul 
tinărului inginer care le-a spus 
pe scurt despre ce este vorba. 
„Miine trebuie să începem pes
cuitul la Ceamurlia. Avem un 
efectiv redus dar nu cred că 
este nevoie să apelăm la ajuto
rul altor secții. Cu zece oameni 
dintre voi, care să lucreze cu 
scule mărunte, pentru că apa 
este încă mare în zona dinspre 
sat, cred că putem începe pes

OAMENII APELOR
cuitul. Poate că va fi nevoie să 
intrați și in noroi. Propun să 
lucrați cu 4 drenoare. Propun 
să meargă acolo băieții care cu
nosc bine ostrovul". Discuția a 
mai continuat. Oamenii s-au o- 
ferit fără ezitări să înceapă pes
cuitul și la amenajarea Ceamur
lia. In acest timp am discutat cu 
cițiva tineri pescari : Iacob Ma- 
carenco, Andrei Trofim, Con
stantin Grigorov, Ion Marin — 
fruntași ai campaniei de pes
cuit. Toți ne-au declarat că 
muncesc cu îndirjire pentru a 
'întîmpina, asemeni celorlalți 
tineri din toate colțurile țării, 
Congresul al X-lea al U.T.C. și 
a X-a Conferință a U.A.S.C.R. 
„Vrem- să se știe, ne spunea Ion 
Marin, că și noi, oamenii ape
lor, intîmpinăm forumul tine

retului prin muncă și că fiecare 
coș de pește în plus tl adunăm 
cu gindul la ceilalți tineri care 
muncesc cu hărnicie în celelalte 
sectoare de activitate...".

UN CAMPION EUROPEAN 
DE CANOE ÎN PLINA 

CAMPANIE DE PESCUIT
In satul „l\tila-23" l-am întâl

nit pe Ivan Lisov. Are 21 de ani 
și, de o lună, muncește aici, în 
Deltă, alături de ceilalți pes

cari. Este medaliat cu aur la 
campionatele europene de cano
taj din anii 1970—1971, la canoe 
dublu, unde a făcut pereche cu 
Grigore Nichiforov. „Ne-am fi 
așteptat să te găsim la... Sna- 
gov..." i-am spus. „Nu ! Mă re
întorc întotdeauna, an de an.
alături de pescari. Fac, cot lâ
cot cu ei, campania de pescuit,
pentru că, niciodată, chiar și
cînd am urcat pe treapta cea 
mai de sus a podiumului Euro
penelor, eu nu ani uitat că sînt 
un fiu al Deltei și că pescarilor 
și Deltei le datorez succesele 
mele sportive. Acum mă gîndesc 
să nu-i mai părăsesc. Cînd nu 
sînt printre ei, parcă mă sufoc, 
parcă n-am aer... Delta și oame
nii ei puternici reprezintă viata 
mea adevărată...".

DRAGIȘTII SAU OAMENII 
PAMÎNTURILOR VIRGINE

Intilnire cu dragiștii. Ilie Du
mitru — căpitan al Dragei 1105: 
„Ce știți despre meseria noas
tră ?" ne întreabă. Recunosc 
dbar Eu, reporterul, că nu știu 
aproape nimic. Fotoreporterul, 
cu ani in urmă, le dăduse de 
urrnă și adusese in redacție ima
gini despre munca lor. „O mun
că grea ! Trăim luni întregi izo

lați, ne spune Ilie Dumitru. 
Iată, am 48 de ani și din aceștia 
21 i-am dedicat Deltei și drăgii. 
Anul acesta am executat eclu- 
zdri la brațul Obretin și la bra
țul Holbina. Am săpat cam 
120 000 metri cubi din luna mai 
pînă acum, in septembrie". Că
pitanul Dragei 2808, Simion Pan- 
canco, ține să adauge : „Noi nu 
lucrăm așa cum se întâmplă pe 
uri sol solid. Aici nici cu cizme
le de cauciuc nu poți face față, 
pentru că se găuresc din cauza 
rizorriîlor de stuf. Și atunci fo
losim niște pantaloni imper
meabili ți niște opinci din cau
ciuc de automobil. La „AVAN- 
TI" — așa denumim introduce
rea Iri stuf a cablului de 100—200 
metri —, pășim pe pămînturi 
virgine astfel îmbrăcați. Se lu
crează în schimburi de 10 ore 
și sînt mîndru de marinarii pe 

care-i conduc : toți tineri și har
nici, îndrăgostiți de această me
serie grea !"

Discutăm cu dragiștii. Marini- 
că Coman are 20 de ani și este 
dragor stagiar, insă a fost numit 
șef de echipă. S-a calificat aici, 
in mijlocul Deltei, pe care nu a 
părăsit-o de trei ani. „Este a- 
devărat, sintem izolați de restul 
lumii, trăim aici, pe dragă — 
care este casa noastră ! — luni 
întregi, dar niciodată, oricît de 
greu mi-a venit, nu m-am gîn- 
dit să plec. Este teribilă bucu
ria că noi sintem cei care croim 
drumuri prin locuri neatinse d< 
picior omenesc. Pentru a trăi 
această bucurie nici unul dintre 
noi nu... dezertează de pe dra
gă...". Intr-adevăr, acești tineri 
care muncesc in condiții vitre
ge — Jenei Chirca, Leonte Mi- 
halcea, Ion Arion, Gheorghe 
Scheila sau Marin Oniscu, ca să 
amintim doar cițiva dintre ei, — 
înțeleg să-și facă datoria zi de 
zi, ceas de ceas cu eroism. Pon- 
tonierul Leonte Mihalcea a ți
nut la plecare să ne asigure : 
„Vedeți, la noi ziariștii nu prea 
ajung des. Pentru că tot ați ve
nit pînă aici, vă rog să notați 
succesul nostru, al tinerilor dra- 
giști, succes dedicat Congresului 
al X-lea : din aprilie pină acum 
am dragat peste 140 000 metri 
cubi in zona Obretin. Peste cît- 
va timp, din această zonă se vor 
pescui .mii de tone de pește. Nu 
uitați că pe aceste sute de mii 
de metri cubi de pămint primii 
au pășit membrii echipajului de 
pe Draga 2808".

TEODOR POGOCEANU
Fotografiile :

EMILIAN PLECAN

LA TEMELIA SUCCESELâ» 
ORDINEA $1 DISCIPLINA

Unitate cu o vech# tradițife 
muncitorească, peste 100 de ani 
țîe activitate, întreprinderea de 
utilaj petrolier Tîrgoviște se 
numără printre primele între
prinderi din județ care au ra
portat realizarea planului cinci
nal înainte de termen. Un succes 
la care au contribuit In mare 
măsură Și tinerii, prin realiza
rea în plus în cadrul acțiunilor 
de muncă patriotică a 84 de re
morci, 35 automacarale de 5 
tont. 91 instalații și utilâje fo
losite în industria extractivă. 
Tot prin contribuția tinerilor în 
aceri ăn ău fost asimilate 10 rloi 
produce, iar în lună octombrie 
acțiunile de muncă patriotică în
treprinse de utdCiștii construc
tori de utilaj petrolier se con
cretizează într-o producție supli
mentară în valoare de peste 2 
milioane lei. Toate âceste rezul
tate au fost posibile datorită 
spiritului de ordine și disciplină 
ce caracterizează activitatea ti
nerilor în toate secțiile de pro
ducție, preocupării organelor și 
organizațiilor U.T.C. pentru în
tărirea acestui climat.

MICROATELIER DE PRODUCȚIE 
AL TINERILOR

în această perioadă, în toate 
unitățile economice din județul 
Dîmbovița organizațiile jude
țene U.T.C. desfășoară o puter
nică campanie în vederea inten
sificării eforturilor tuturor tine
rilor pentru reducerea importu
rilor. Răspunzînd chemării lan
sate în această lună de organi
zația U.T.C. de lâ întreprinde
rea de utilaj petrolier, tinerii

Sărbătoarea tinereții

Mă Obișnuisem să văd în de
senele copiilor puterea de in
venție în starea ei pură și in
genuă. O fantezie vecină une
ori cu capriciul, o stare poetică 
a privirii, care transformă cea 
mai banală narațiune plastică 
intr-o fascinantă și insolită me
taforă. Parcurg această nouă 
dar tradițională expoziție a co
piilor recunoscînd toate aces
tea, e drept însă, într-o lumină 
nouă, care le ordonează și uni
fică. Descifrez în majoritatea 
desenelor o stăruință, o perse
verență în comentarea întim- 
plărilor de fiecare zi ale lumii. 
Vreau să spun că micii plasti- 
cieni cercetează cu o tenace 
curiozitate tot ceea ce se în- 
tîmplă în jurul lor. Imaginînd, 
în compensație, mai puțin. 
Vreau să spun câ încep să 
vadă realitatea intrucîtva re- 
portericește. Descriu, de pildă, 
construirea unui nou bloc, a 
unui nou parc, munca patrioti
că la care participă, pe cei a- 
propiați, colegii de clasă, frații, 
surorile, mamele... De ce atitea 
portrete se poate întreba cine
va ? Ce este cu această impre
sionantă „galerie de tablouri de 
familie" ? De ce atitea mame ? 
Nu știm, s-o recunoaștem. Co
piii, sînt convins, au însă un 
răspuns pentru toate acestea. 
11 intuim în hlamida strălucitor 
colorată în care îi îmbracă, în 
zîmbetul senin cu care o fac, 
și pe care-1 anină adesea pe 
chipul celor dragi. Copiii, co
piii mai mari, elevii, își iubesc 
cu pasiune stăruitoare casa, 
strada, școala, oamenii apro- 
piați, așa cum cei mici, preșco
larii, îndrăgesc — cine poate 
spune de ce ? — mijloacele de 
locomoție și păsările, sintetic 
vorbind, mișcarea și zborul.

Toate personajele desenelor 
fac ceva : construiesc, ridică, 
sădesc, sapă, culeg, repară, vîn- 
tură, citesc, cos, toarnă metal în 
forme, âră, defilează, se depla
sează grav și concentrat unde
va. Puse cap la cap aceste de

la Uzinele Grivița Roșie. 
Menționăm, în același timp, 
acțiunile din agricultură prin 
crearea unor brigăzi mixte de 
tineret, menite a sprijini e’fi^ 
cient ultimele lucrări agri
cole din campania de toam
nă, acțiunile din industrie, 
unde se desfășoară cu succes, 
la propunerea tinerilor, „De
cada calității" (25 octombrie— 
5 noiembrie), în principalele 
unități industriale din ora
șele Alexandria, Turnu-Mă- 
gurele, Roșiorii de Vede. în 
cinstea aceluiași important 
eveniment s-au făcut și con
tinuă să sc facă înminări 
festive de carnete, să se des
fășoare acțiuni culturale cu 
un bogat conținut de idei, 
străbătute de un autentic 
spirit revoluționar, pentru 
irteciștii din școli, pentru noii 
uteciști care au primit, sim
bolic, denumirea de „Genera
ție a Congresului X".

M. C.

PATRIA DE AZI SI DE MlINE 
IN CULORILE COPILĂRIEI >

sene evocă zumzetul stupului 
de albine. Copiii văd deci multe 
din cele care se întîmplă, le văd 
intr-un mod activ, de vreme efe 
mîna din imbold propriu caută 
hîrtia și creioanele colorate. In
teresant de observat, pînă și în 
desenele de anticipație (pe te
ma „România 2000"), copiii în- 
chipuiesc aceleași lucruri și a- 
celeași fapte. Tocmai ei, pe ca
re-i știam fascinați de butoa
ne, de ciudate scări rulante și 
nave cosmici.

PLASTICĂ
Tentația fabulației rămîne în

să, în toate, nealterată și spe
cifică. Brodată însă pe o ob
servație „realistă", punînd în
tr-o lumină nouă, insolită, dar 
perfect logică cu sine, lumea 
(sau colțul de lume construit 
în culoare). Copiii mi se par, 
astfel, mai puțin poeți în sens 
literar și „mai poeți" în sens 
plastic. Detaliile au o neaștep
tată forță sugestivă. Cițiva oa
meni într-o anume manieră 
pictați ne evocă cu pregnanță 
mulțimea. O macara făcută din 
cinci linii („dar linii", cum se 
spune), nu ne îndoim, ca și au
torul ei, că ar putea funcționa 
perfect și că ar putea da un 
randament maxim. O tarla ia 
dimensiunile unei întregi gos
podării, o secție a unei uzine 
devine marea uzină, ș.a.m.d.
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• CEI PESTE 2 MILI

OANE de purtători ai crava
telor roșii cu tricolor întâm
pină apropiata Conferință 
Națională a Organizației Pio
nierilor cu succese de presti
giu. Cei mai mici cetățeni ai 
patriei au plantat anul acesta 
peste 7,4 milioane pomi fruc
tiferi, arbori și arbuști, au a- 
menajat și întreținut parcuri 
și spații verii pe 4 400 hec
tare. Ei au colectat aproape 
400 tone fructe de pădure, 
peste O.fi tone plante medici
nale, mai mult de 4.200 tone 
de deșeuri și peste 3 500 tone 
de maculatură.

în afară de aceste lucrări, 
pionierii au efectuat pCste 9 
milioane ore de muncă pa
triotică in acțiunile de înfru
musețare a școlilor și locali
tăților.

• FURNALUL NR. 4 de 
1 700 m.c. de la Combinatul si
derurgic Galați a atins para

Imaginile lor, fie și involuntar, 
capătă o sesizabilă stare sim
bolică. Poate că nu este o sim
plă metaforă afirmația că pa
tria de azi și de miine își con
turează chipul și în aceste cu
lori senine, strălucitoare și pu
re, culori ale unei copilării fe
ricite.

Desenele copiilor sînt un ba
rometru sensibil al tensiunii lor 
spirituale. Implicit al modului 
în care societatea se îngrijeș
te de formarea și modelarea 

lor. Copiii ni se par a avea, 
luînd in considerație aceste 
mărturii, o gravitate aparte, o 
seriozitate reflexivă ce antici
pează trăsăturile adultului de 
miine. Copiii au pictat dintot- 
deauna bătălii. Acum mi se par 
a o face mai puțin „abstract", 
în ele etalează, în majoritatea 
cazurilor, momente înălțătoare 
ale istoriei poporului nostru, fi
guri de eroi legendari. Aceste 
desene sînt adevărate lecții de 
istorie comentate. Mă gîndesc 
(cine nu devine o clipă copil, 
atunci cînd admiră desenele co
piilor ?), că un manual de is
torie ar putea fi ilustrat chiar 
de către învățăceii cei mici ai 
întîmplărilor de demult. Impre
sionante, de un acut dramatism, 
sînt și imaginile ce evocă lupta 
comuniștilor în ilegalitate, jert

metrii proiectați cu 30 de zile 
înainte de termen. Acest în
semnat succes este rezultatul 
inițiativei tinerilor furnaliști, 
care formează aici marea 
majoritate a colectivului, 
luată in cinstea celui de-al 
X-Iea Congres al U.T.C., de 
a-și intensifica eforturile 
pentru a obține Ia noul agre
gat — declarat „Furnalul ti
neretului" — rezultate cît mai 
bune în producție. în cursul 
lunii octombrie, de exemplu, 
consumul de cocs a fost re
dus, față de prevederi, cu 14 
kilograme pe tona de fontă.

• TINERETUL PATRIEI, 
angajat cu toate forțele în 
marca întrecere socialistă 
pentru îndeplinirea înainte 
de termen a cincinalului, în
scrie, în aceste zile ce preced 
apropiatul Congres al U.T.C. 
și cea de-a X-a Conferință 
Națională a U.A.S.C.R.. noi 
fapte de muncă. In munici

fele și sacrificiile lor pentru o 
viață mai bună și mai dreaptă. 
Vizitele la muzee, monumente 
și locuri istorice ale luptei 
partidului și forțelor democra
tice din România au mișcat 
profund sensibilitatea copiilor, 
gîndurile și sentimentele lor.

Același lucru îl putem con
stata'*  și în picturile elevilor mai 
mari, picturi în sensul clasic al 
cuvîntului, concepute în tehni
cile tradiționale ale uleiului, 
ce-și propun drept teme : insu
recția armată de la 23 August, 
manifestările greviștilor în re
vendicarea unei vieți mai ome
nești. a libertății sociale și na
ționale. Expoziția ni se pare 
a fi astfel unul dintre cele mai 
calde și vibrante omagii aduse 
de către copii și adolescenți 
(preșcolari, elevi pionieri și 
elevi uteciști) celei de a IlI-a 
Conferințe naționale a organi
zației pionierilor și celui de al 
X-lea Congres al U.T.C. și a 
celei de a X-a Conferințe a 
U.A.S.C.R.

• ÎN CINSTEA MARELUI 
FORUM al tineretului. în ju
dețul Teleorman se organi
zează in aceste zile, din ini
țiativa Comitetului județean 
al U.T.C., ample manifestări 
culturale, rodnice aețiuni pe 
plan economic, in care sint 
antrenați numeroși tineri. 
Putem cita, astfel, concursul 
pe tema „Tradiții de muncă 
șt lupta ale Uniunii Tinere
tului Comunist", concursul 
de dans tematic „Sărbătoa
rea tinereții", la cate parti
cipă tineri din unități econo
mice, instituții și școli. In 
ziua de duminică, 2 noiem
brie, pe stadionul orașului 
Rdșiorii de Vede cîteva mii 
de tiriCri vor susține un am
plu program cultiiral-sportiv 
desfășurat sub deviza „Ra
portăm pârttduîiii**. De ase
menea. tot în ziua de 2 no
iembrie, cinci sute de tineri 
din același oraș vor participa 
la evocarea istorică Vasile 
Roaită, inițiată în București,

C. R. CONSTANTINESCU

*) Expoziția națională de arte 
plastice a preșcolarilor și ele
vilor din școli generale și licee 
organizată la sala Dalles de că
tre : Ministerul Educației și în- 
vățămîntului, Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor, Co
mitetul Central al Uniunii Ti
neretului Comunist și Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste.

piul Drobeta-Tumu Severin, 
de pildă, tinerii de la 
întreprinderea de vagoane 
„M.E.V.A." realizează, zilnic, 
peste plan, cite un vagon de 
marfă., La rîndul lor, tinerii 
de la întreprinderea de con
fecții „Porțile de Fier" au de
clarat două săptămîni de lu
cru record, iar uteciștii de la 
șantierul naval realizează o- 
perația de vopsire a unui car
gou de 2 100 tdw cu vopseaua 
economisită. Acțiuni asemă
nătoare se materializează la 
întreprinderea minieră, șan
tierul naval și țesătoria „Ca- 
zanele" din Orșova, precum 
și în alte unități economice 
din județ.

• ȘI TINERII OTELARI 
de la Combinatul siderurgic 
Reșița înscriu, în aceste zile, 
succese de prestigiu în cro
nica întrecerii socialiste. Cu 
metalul colectat de tinerii si
derurgia, topitorii de Ia cup

Se string legumele
de pe ultimele suprafețe

In județul Prahova culesul le
gumelor se apropie de sfîrȘit, au 
mai rămas de strîns aproximativ 
13 tone de varză și circa o tonă 
de diferite sorturi de ardei, praz, 
ridichi de iarnă și altele. Unități 
agricole cooperatiste, cum sînt 
cele din Bucov, Albești, Gher- 
ghița, Mănești, Balta-Doamnei, 
Petroșani, trimit zilnic spre be
neficiari cantități sporite de le
gume. Așa se explică faptul Că 
atît magazinele întreprinderii de 
legume și fructe, cît și cele ale 
Agrocoopului au fost aprovizio
nate din abundența cu diferite 
sortimente de legume și fructe. 
Un pas important s-a făcut în 
direcția îmbunătățirii aprovizio
nării consumului colectiv. Astfel, 
pentru perioada toamnă-iarnă 
cantinelor, spitalelor, unităților 
din alimentația publică li s-au 
asigurat cantitățile necesare de 
legume și fructe. DireCția gene
rală a agriculturii. împreună cu 
întreprinderea județeană de le
gume șj fructe au stabilit un 
program de măsuri menit să con- 
cure la sporirea- cantităților de 
fructe și legume proaspete, se- 
miconservate sau conservate, la 
îmbunătățirea calității și prezen
tării acestora. Peste 500 tone 
cartofi sînt în curs de achizițio
nare, atît din unitățile agricole 
cooperatiste, cît și de la produ
cătorii individuali. Totodată sînt 
încheiate — mai ales cu produ
cătorii individuali — contracte 
de livrări la fondul de stat a 
unor însemnate cantități de mere 
și a unor sortimente de legume. 
Comisiile întocmite în acest «cop 
au în același timp sarcină de a 
depista cantitățile de legume 

torul tineretului au elaborat 
4 șarje mari de oțel. Produc
ția suplimentară de metal 
realizată pînă acum de tinerii 
siderurgiști reșițeni se ridică 
la 10 000 tone oțel și alte în
semnate cantități de produse 
siderurgice.

• TINERII DIN JUDE
ȚELE MUREȘ ȘI HARGHITA 
au rotunjit Ia 100 milioane lei 
valoarea lucrărilor realizate 
în acest an prin muncă pa
triotică — îndeplinindu-și, 
astfel, angajamentul asumat 
în întîmpinarea Congresului 
al X-lea al U.T.C. și Confe
rinței a X-a a U.A.8.C.R. 
Răspunzînd cu entuziasm la 
acțiunile inițiate, tinerii din 
această parte a țării au colec
tat aproape 25 000 torte de
șeuri metalice, 250 tonâ fiîr- 
tie, aproape un milion amba
laje din sticlă și altele. 

existente pe cîmp și necdlese 
și de ă lua măsuri pântru tri
miterea lor beneficiarilor.

Din spusele tovarășului Con
stantin Munteanu, director teh
nic al întreprinderii județene de 
legume și fructe, am reținut că, 
datorită măsurilor luate de co
mandamentul agricol județean 
cit și de unitățile producătoare, 
în prezent, în depozite âxistă 
pentru perioada de iarnă peste 
5 000 tone cartofi. 1 350 tone cea
pă. 450 tone varză, 700 tone ră- 
dăcinoase 3 100 tone mere și 265 
tone alte legume. Acțiunea con
tinuă urmărindu-se sporirea sto
curilor de varză. sfeclă roșie, 
ridichi de iarnă, mere și alte 
sortimente. Pentru buna păstrare 
și conservare a produselor amin
tite în această toamnă a fost 
dat în exploatare un siloz cu o 
capacitate de peste 7 500 tone. 
Concomitent cu recoltatul, trans

CU FORȚE SPORITE 
LA RECOLTATUL 

SFECLEI DE ZAHĂR
Oamenii muncii de pe ogoare 

depun în prezent eforturi sporite 
pentru a încheia în cel mai 
scurt timp recoltarea tuturor 
produselor agricole. Dacă po
rumbul, legumele, fructele și 
strugurii s-au cules de pe 
aproape întreagă suprafață cul
tivată, sfecla de zahăr a fost 
recoltată în proporție de numai 
60 lâ sută. CC-i drept, sîrit ju
dețe ca Hunedoara, Sibiu, Mu
reș, Dîmbovița care în aceste 
zile trimit spre bazele de re
cepție ultimele cantități de sfe
clă de zahăr prevăzute, dar sint 
și județe ca Ilfov, Teleorman, 
Constanța, Brăila. Mehedinți 
unde ritmul recoltării este mai 
scăzut. Ținîrid cont de condițiile 
meteorologice din ultimă vreme 
este necesar câ atît comanda
mentele comunale, toți lucrăto
rii ogoarelor, tineri și vîrstnici 
să acționeze cu hotărîră în spi
ritul indicațiilor date de tovară
șul Nicolăe Ceăușescu la Con
sfătuirea de lucru dâ la C.C. al 
P.C.R. din 17 octombrie ă.c., fo
losind fiecare minut de lucru, 
luînd măsurile corespunzătoare 
pentru a strînge rapid și fără 
pierderi întreaga recoltă.

în cooperativele agricole de 
producție din județul Bacău, de 
exemplu, sfecla de zahăr a fost 
sfrînsă de p^ mâi bine dC 5 000 ha, 
ce£â câ reprezintă circa 80 la 
sută din suprafața cultivată. Sînt 
astfel create premisele câ in 
maximum cîteva zile această lu
crare să fie încheiată. O dove
dește, dealtfel, numărul mare 
de țărani cooperatori, tineri 

portul. desfacerea către benefi
ciari â legumelor și fructelor, 
gospodarii ogoarelor prahovene 
au trecut la pregătirea viitoare
lor recolte de legume. Pe 3 000 
de hectare teren aparținînd uni
tăților agricole cooperatiste și pe 
alte sute de hectare aparținînd 
gospodăriilor populației se exe
cută lucrări de fertilizat și 
arat, lucrări ce sînt prevăzute 
a se încheia în jurul datei de 
15 noiembrie a.c. Mai mult, co
operativele agricole de producție 
din Pucheni, Petroșani. Buda- 
Palanca au terminat plantatul 
legumelor verdețuri pe întreaga 
suprafață de 220 de hectare. De 
menționat că fiecare din aceste 
unități agricole s-a angajat să 
planteze în plus cîte 7 ha din 
cultura amintită. Angajament ce 
deja a fost realizat.

OVIDIU MARIAN

muncitori și elevi prezenți pe 
ogoare încă din primele ore ale 
dimineții, transportul bine plani
ficat, operativitatea cu care este 
preluată recolta la bazele de 
recepție.

La C.A.P. Valea Seacă, cu mult 
înainte de ora 7.00 puteau fi 
întâlniți, pe câle 205 ha cultivate 
cu sfeclă de zahăr, peste 150 
membri cooperatori. Printre ei 
se aflau și 50 uteciști conduși de 
Ion Grecea, secretarul comite
tului comunal al U.T.C., care 
lucrâu lâ scosul, curățatul și în
cărcatul sfeclei în remorci și 
autocamioane. Cu operativitate, 
conducătorii auto Ion Lupu, 
Gheorghe Tărcuță, Vasile Arde- 
leânu. Costică Fotache, Gheor
ghe Mancea transportau spre 
punctele de depozitare și prelu
are întreaga cantitate recolta
tă. Ei au cărat într-o singură zi 
de la C.A.P. Valea Seacă, Cor- 
beasca, Huruiești, Homocea și 
altele la bazele de recepție a- 
proape 1 000 tone sfeclă de za
hăr. Prin acțiunile întreprinse, 
viteza zilnică de recoltat în ju
dețul Bacău a atins în âceste 
zile peste 2 000 tone, cu 500 mai 
mult decît nivelul prevăzut ini
țial. Acest lucru a fost posibil 
datorită bunei organizări a acti
vității la bazele de recepție, 
unde munca se desfășoară în 
două schimburi, iar platformele 
pentru descărcare și locurile de 
însilozâre oferă posibilități ra
pide de preluare șj depozitare 
â intregii cantități de sfeclă de 
zahăr adusă zilnic de pe ogoare.

DUMITRU DUCA
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ELE E
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis președintelui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Algeriene Democratice și Populare, domnului HOUARI 
BOUMEDIENE, următoarea telegramă :

Aniversarea Zilei naționale a Republicii Algeriene Democratice 
și Populare îmi oferă plăcutul prilej de a vă transmite in numele 
poporului român și al meu personal cele mai cordiale felicitări 
și sincere urări de noi succese și bunăstare poporului algerian prie
ten. de sănătate și fericire personală.

Doresc să exprim totodată dorința noastră de a acționa cu fer
mitate în spiritul convorbirilor pe care le-am avut și al înțelegeri
lor convenite pentru dezvoltarea și consolidarea continuă a rapor
turilor amicale și colaborării rodnice statornicite între România și 
Algeria, in folosul ambelor noastre popoare, al cauzei luptei anti- 
imperialiste, progresiste și democratice din întreaga lume, al edifi
cări unei noi ordini economice și politice internaționale.

Sosirea unor delegații de peste hotare 
la Congresul al X-lea al U.T.C. și Conferința

a X-a a U.A.S.C.R

actuatitetea □

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MĂNESCU, a trimis cancelarului federal al Republicii 
Austria, domnului dr. BRUNO KREISKY, următoarea telegramă :

Cu ocazia reinvestirii dv. în înalta funcție de cancelar federal 
al Republicii Austria, vă adresez, Excelență, calde urări de sănăta
te, fericire și de succes în activitatea dv.

îmi exprim convingerea că legăturile tradiționale de prietenie 
și colaborare statornicite între România și Austria se vor extinde 
și adinei tot mai mult, în interesul reciproc al popoarelor noastre, 
al cauzei bacii, securității și cooperării • în Europa și în întreaga 
lume.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MĂNESCU, a primit din partea primului ministru al 
Iranului, AMIR ABBAS HOVEYDA, următoarea telegramă :

Vă rog să primiți, Excelență, sincerele mele mulțumiri pentru 
amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare adresat cu ocazia 
aniversării zilei de naștere a Maiestății Sale Imperiale Șahinșahul 
Ar.yamehr.

Transmit cele mai bune urări de sănătate și fericire Excelenței 
Voastre, precum și de prosperitate poporului român.

Primul ministru al Republicii Socialiste
România, Manea Mănescu,
s-a inapoiat

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Manea Mănescu, s-a 
înapoiat, vineri după-amiază, 
din R. P. Polonă unde a făcut o 
vizită oficială de prietenie la 
invitația președintelui Consiliu
lui de Miniștri al 
Piotr Jaroszewicz.

Primul ministru 
însoțit de Neculai 
nistrul industriei

acestei țări,

român a
Agachi, 
metalurgice, 

Ion Șt. Ion, secretar general al 
Consiliului de Miniștri, Octavian 
Groza, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, de repre
zentanți ai conducerii unor mi
nistere, precum și de consilieri.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, au fost prezenți Janos Fa- 
zekas, Gheorghe Oprea, Angelo 
Miculescu, viceprim-miniștri ai 
guvernului, loan Avram, Traian 
Dudaș, Florea Dumitrescu, mi
niștri, alte persoane ofcjcale.

Erau de față Edward Rokicki, 
însărcinat cu afaceri a.i. al

fost 
mi-

R.P. Polone la București, 
membri ai ambasadei.

★
La plecarea din Varșovia, _ 

aeroportul Okencie, împodobit 
cu drapelele de stat român și 
polonez, primul ministru al gu
vernului român și persoanele 
care îl însoțesc au fost salutați 
de tovarășii Piotr Jaroszewicz, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Jozef Tejchma, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri. Tadeusz Pyka, vicepre- ' 
ședințe al Consiliului de Miniș
tri, Stefan Olszowski. ministrul 
afacerilor externe, Wladyslaw 
Wojtasik, ambasadorul Poloniei 
la București, precum și de alte 
persoane oficiale poloneze.

Erau prezenți, de asemenea, 
ambasadorul României la Var
șovia. Aurel Duca, membri al 
ambasadei.

în cadrul ceremoniei oficiale, 
o gardă militară a prezentat o- 
norul. Au fost intonate imnurile 
de stat ale României și Polo
niei.

iMAEXIfA
PRIMIRE TELEGRAMĂ

fi

ne

în cursul zilei de vineri au 
continuat să sosească în Capi
tală delegați ai organizațiilor de 
tineret și studenți de . peste 
hotare, invitate să participe la 
lucrările Congresului al X-lea 
al Uniunii Tineretului Comunist 
și ale Conferinței a X-a a Uni
unii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România :

UNIUNEA TINERETULUI 
REVOLUȚIEI DIN SIRIA, re
prezentată de Aii Kasem. mem
bru al Comitetului Central al 
Uniunii ',

UNIUNEA NAȚIONALĂ A 
STUDENȚILOR DIN SIRIA 
(UNES), reprezentată de Haissan 
Douveht. secretar general al 
UNES, și Mouhsen Bilal, mem
bru al Comitetului Central al 
Uniunii ;

UNIUNEA TINERETULUI 
DEMOCRAT DIN LIBAN, re
prezentată de Walid Saab, mem
bru al Biroului Executiv al Uni
unii ;

TINERETUL ORGANIZAȚIEI 
PENTRU ELIBERAREA PA
LESTINEI, reprezentat de Abu 
Murad, membru al Comitetului 
Central al Organizației.

FEDERAȚIA TINERETULUI 
COMUNIST DIN SAN MARI
NO, reprezentată de Bartolini 
Adalmiro, secretar al Comitetu
lui Central al Federației ;

UNIUNEA TUNISIANA A 
ORGANIZAȚIILOR DE TINE
RET (UTOJ), reprezentată de 
Mohsen Ghemidane, secretar al 
Consiliului Național al UTOJ, și 
Faker Smaoui, membru al Con
siliului Național al UTOJ ;

TINERETUL MIȘCĂRII DE 
ACȚIUNE POPULARA unita
ra (MAPU) din Chile, repre
zentat de Gonzalo Pineda, se
cretar pentru problemele tine
retului în cadrul MAPU :

LIGA TINERETULUI COMU
NIST DIN ISRAEL, reprezenta
tă de Yoram Gozansky, secretar 
general al Ligii ;

FEDERAȚIA TINERETULUI 
COMUNIST DIN ARGENTINA, 
reprezentată de Francisco Al
berto Alvarez, membru al Co
mitetului Central al Federației ;

FEDERAȚIA UNIVERSITARA 
ARGENTINIAN A, reprezentată 
de Kreplak Enrique Jacobo, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al Federației ;

LIGA NAȚIONALĂ DE TINE
RET A CONGRESULUI ÎNTRE
GULUI POPOR DIN SIERRA 
LEONE, reprezentată de David 
Abibu. secretar adjunct al Ligii;

UNIUNEA NAȚIONALA A 
STUDENȚILOR DIN SIERRA 
LEONE, reprezentată de Foday 
Ibrahim Sourie Kallon, pre
ședintele Uniunii ;

La sosire, pe aeroportul inter
național București-Otopeni, oas
peții au făst salutați de tovară
șii : Balint Dionisie. secretar al 
C.C. al U.T.C., Paula Szanto și 
Ștefan Cojocaru. vicepreședinți 
ai Consiliului U.A.S.C.R.. de 
activiști ai C.C. al U.T.C. și ai 
Consiliului U.A.S.C.R.

★
Delegațiile de peste hotare, 

sosite pentru a participa la lu
crările celui de-al X-lea Con
gres al U.T.C. și ale Conferinței 
a X-a a U.A.S.C.R.. au vizitat 
ieri obiective industriale, agri
cole și social-culturale din jude
țul Dîmbovița. O călduroasă 
primire le-a fost rezervată oas-

peților străini de către tinerii 
de la Combinatul de oțeluri spe
ciale Tîrgoviște. Stațiunea ex
perimentală pomicolă Voinești. 
Cu acest prilej, membrilor dele
gațiilor străine le-au fost pre
zentate activitățile politico-edu
cative desfășurate de organiza
țiile U.T.C. din întreprinderile 
și instituțiile județului Dîmbo
vița in vederea mobilizării ti
neretului la realizarea hotărîri- 
lor celui de-al XI-lea Congres 
al P.C.R.. principalele aspecte 
ale pregătirilor pentru cel de-al 
X-lea Congres al U.T.C. și Con
ferința a X-a a U.A.S.C.R.

★

In aceeași zi, membri ai Bi
roului C.C. al U.T.C. și vicepre
ședinți ai Consiliului U.A.S.C.R. 
s-au întîlnit cu reprezentanți ai 
Tineretului Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, Uniunii 
Tineretului Revoluției și Uniunii 
Naționale a Studenților din Si
ria, Uniunii Tineretului Demo
crat din Liban, Federației Ti
neretului Comunist și Federației 
Universitare din Argentina.

întîlnirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă pri
etenie.

lucrătorii ogoarelor raportează
Comitetul județean Ilfov al 

P.C.R. și Consiliul popular ju
dețean raportează. într-o tele
gramă adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, că oame
nii muncii din agricultura 
județului au încheiat însă- 
mînțările la griu pe cele 26 700 
ha în unitățile de stat și pe 
115 000 ha în cooperativele agri
cole de producție. în prezent, ei 
își concentrează eforturile pen
tru încheierea recoltării tuturor 
culturilor de toamnă și, în spe
cial. a legumelor și sfeclei de 
zahăr, livrarea la fondul de stat 
a produselor contractate și efec
tuarea arăturilor de toamnă pe 
întreaga suprafață.

Folosim și acest prilej — se 
arată în telegramă — pentru a vă 
raporta, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că acționăm cu răs
pundere în vederea transpunerii 
în viață a hotărîrii Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
și a indicațiilor date de dumnea
voastră la recenta consfătuire de 
lucru de la C.C. al P.C.R. pri
vind buna aprovizionare a popu
lației în perioada de toamnă- 
iarnă. Vă asigurăm că vom apli
ca cu fermitate în viață politica 
internă și externă a partidului 
și statului nostru, politică ce are 
drept scop înfăptuirea idealuri
lor de progres social și prosperi
tate ale României socialiste.

'•SPORT

s
Aportul tinerilor gălățeni
• Peste 8 000 de tineri din în

treprinderi, instituții și școli au 
continuat ampla acțiune de 
muncă patriotică la cele două 
mari șantiere de muncă patrio
tică ale tineretului de pe fale
za Dunării, iar la Combinatul 
siderurgic peste 2 500 de ute
ciști au participat la înfrumuse
țarea sectoarelor de lucru și a 
celor de pe Magistrala tinere
tului.

• In cadrul „Zilelor record" 
peste 2 500 de tineri de la Șan
tierul naval, Laminorul de ta
blă, Complexul C.F.R.. între
prinderea textilă. I.S.C.L., Nav- 
rom. și G.S.C.I. Az. au realizat 
o producție suplimentară de 
peste 450 000 lei. Munca pa
triotică în sprijinul produc
ției a continuat intr-un ritm 
susținut și la căminele de nefa- 
miliști, aflate in construcție, la 
care și-au adus aportul peste 
600 tineri, realizând un beneficiu 
de 35 000 lei.

5 milioane Tei. De asemenea, 
vor fi produse peste plan piese 
de schimb, cutii de viteză, agre
gate interne pentru autocami
oane și autoturisme de teren 
ARO, în valoare de 10 milioane 
lei".

LUCIAN TUDOSE

VASILE CABURGAN

75000 ore în sprijinul 
producției

75000 ore în sprijinul
producției

Tinerii din cadrul întreprin
derii de autoturisme din Pi
tești au hotărit să efectueze în 
întimpinarea celui de-al X-lea 
Congres al U.T.C., un număr de 
75 000 ore de muncă patriotică 
în sprijinul producției. „Aceas
tă acțiune a tinerilor construc
tori de autoturisme, ne 
mează Gheorghe Damian, 
tarul comitetului U.T.C., 
concretizată in realizarea 
autoturisme „Dacia 1300" 
vrarea suplimentară la 
de produse în valoare de circa

infor- 
secre- 
va fi 
a 150 
și li- 

export

viitorul însuși al națiunii noas
tre socialiste". în zilele urmă
toare vor Tftfci avea loc : audiția 
muzicală „Cîntece pentru tine
ret" (la Liceul pedagogic), cu 
participarea muzicologului Radu 
Stan ; întâlnirea cu Ion Buche- 
ru, autorul volumului „Tinerețe, 
patrie, socialism" (la Liceul 
mecanic nr. 2). concursul „Tine
retul în filmul românesc" (la 
cinematograful „Tineretului").

Tovarășul Paul Niculescu, 
viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul educației și învă
țămîntului, a primit vineri di
mineață pe Petăr Petrov, pro
fesor la Universitatea de stat 
din Sofia,- care întreprinde o 
vizită în țara noastră.

La primire a luat parte aca
demicianul Constantin C. Giu- 
rescu.

în cadrul întrevederii, desfă
șurată într-o atmosferă cordia
lă, au fost abordate aspecte ale 
dezvoltării relațiilor de colabo
rare româno-bulgare în dome
niul învățămîntului.

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, a trans
mis o telegramă de felicitare 
ministrului afacerilor externe 
al Republicii Algeriene Demo
cratice și Populare, Abdelaziz 
Bouteflika, cu ocazia aniversă
rii Zilei naționale a acestei țări.

PROTOCOL

„CUPA
Mîine, în toată țara, își des

chide porțile competiția cu cea 
mai largă participare de masă, 
„Cupa tineretului", care, prezen
tă la cea de-a treia ediție a sa 
cu un regulament modificat și 
îmbunătățit. își propune să tran
spună in fapte hotăririle Confe
rinței pe țară a mișcării spor
tive.

Organizată de Consiliul Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport, Comitetul Central al 
U.T.C. și Consiliul General al 
U.G.S.R., cu sprijinul altor or
ganizații de masă și ministere,

TINERETULUI”

ADUNARE FESTIVĂ
La clubul întreprinderii de 

sîrmă și produse din sîrmă din 
Buzău, vineri după-amiază a 
avut loc o adunare festivă con
sacrată celei de-a 58-a aniver
sări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

Au luat parte reprezentanți 
ai organelor locale de partid și 
de stat, numeroși, oameni ai 
muncii din localitate. ,

Erau prezenți membri ai de
legației Asociației de prietenie 
sovieto-române, care ne vizi
tează țara la invitația Consiliu
lui General ARLUS, precum și 
membri ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

La adunare a luat cuvîntul 
• Ion Ispas, secretar al Comitetu

lui municipal Buzău al P.C.R., 
care a evocat pe larg însemnă
tatea istorică a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, tra
diționalele legături de priete
nie frățească dintre P.C.R. și 
P.C.U.S., dintre poporul român 
și popoarele Uniunii Sovietice. 
Poporul nostru — a subliniat 
vorbitorul — acordă o înaltă 
prețuire prieteniei româno-so- 
viețice și salută cu satisfacție 
rezultatele remarcabile ale dez
voltării colaborării și cooperării 
multilaterale, pe toate planurile 
vieții politice, economice, so
ciale și culturale. Un rol hotărî- 
tor de prim, ordin, în dezvolta
rea și amplificarea continuă a 
acestor relații, revine întîlnirilor 
și convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Brejnev. în încheiere, vorbito
rul a adresat un călduros salut 
popoarelor Uniunii Sovietice, 
urînd.u-le noi și mari succese în 
construirea comunismului.

A luat apoi cuvîntul Dimitri 
Nikolaevici Haritonov, adjunct 
al ministrului învățămîntului su
perior si mediu de specialitate 
din R.S.F.S. Rusă, conducătorul 
delegației Asociației de priete
nie sovieto-române, care s-a 
referit pe larg la marile succese 
obținute de popoarele sovietice, 
sub conducerea P.C.U.S., în cele 
aproape șase decenii care au 
trecut de la Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie. Vorbi
torul a subliniat în continuare 
că între P.C.U.S. și P.C.R., între 
popoarele sovietice și român, 
între cele două țări se dezvoltă 
și se adîncesc continuu relații 
de prietenie și colaborare fră
țească. în acest context, el s-a 
referit la contribuția pe care o 
aduc în acest domeniu Asocia
ția de prietenie sovieto-română 
(A.P.S.R.) și ARLUS.

în aceeași zi, în holul clubu
lui, a fost deschisă o expoziție 
de fotografii ce înfățișează ima
gini din U.R.S.S., din viața și 
activitatea popoarelor sovietice.

La Ministerul Afacerilor Ex- 
oter-pe a fost semnat?' vineri, Pro- 
'tocblul de. cooperare culturală și 
științifică între Guvernul Repu
blicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Algeriene De
mocratice și Populare pe anii 
1975 și 1976. Documentul pre
vede acțiuni de colaborare în 
domeniile învățămîntului, știin
ței, culturii, informației, tinere
tului, sportului și turismului. Se 
menționează, printre altele, rea
lizarea unor schimburi de cadre 
didactice, acordarea de burse de 
studii, schimburi de cărți, pu
blicații și filme, turnee ale unor 
formații artistice, organizarea de 
colocvii și seminarii științifice 
și tehnice.

ACORD
La București a fost semnat, 

vineri dimineața. Acordul de 
colaborare între Ministerul Să
nătății din România și Ministe
rul Federal al Tineretului, Fa
miliei și Sănătății din R.F. Ger
mania.

t ★
In aceeași zi, dr. Katharina 

Focke, ministrul tineretului, fa
miliei și sănătății din R. F. 
Germania, a fost primită de to
varășul Paul Niculescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
președintele Consiliului Sanitar 
Superior, ministrul educației și 
învățămîntului.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de informații și au fost 
abordate problemele dezvoltării 
învățămîntului și sănătății, ale 
colaborării între cele două țări.

La întrevedere, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, au fost 
de față Radu Păun, ministrul 
sănătății, vicepreședinte al Con
siliului Sanitar Superior, precum 
și Erwin Wickert, ambasadorul 
R. F. Germania la București.

Acțiuni ample, interesante
în ultimele zile, la Buftea, or

ganizațiile U.T.C. pe întreprin
deri, școli și licee, ca și asocia
țiile sportive au desfășurat o in
tensă activitate de pregătire în 
vederea declanșării etapei de 
masă a noii ediții a „Cupei ti
neretului". O atenție deosebită 
s-a acordat popularizării regu
lamentului competiției, care a 
fost difuzat în toate unitățile 
din localitate. Un număr mare 
de afișe și panouri, cu progra
mul întrecerilor, au apărut în 
locurile frecventate de elevi și 
tinerii sportivi. Cele 3 săli de 
sport din localitate au fost do
tate cu mese de tenis și noi gar
nituri de șah. La asociația spor
tivă Metalica — Fabrica de am
balaje s-au întocmit primele lis
te de concurs, ponderea avînd-o 
șahul, la care s-au înscris a- 
proape 100 de tineri, tenisul de 
masă, jocurile de volei și probe
le de cros. După cum ne-a in
format președintele asociației 
sportive, Stelian Bojică, întrece
rile se vor desfășura pe mai 
multe, grupe și secții de produc
ție. In preajma etapei inaugu
rale, la clubul „Metalica", pro
tagoniștii întrecerilor de șah au 
susținut mai multe partide, la 
care s-au remarcat tinerii Du
mitru Frone — electrician, Ma
rin Stoica — strungar, și Marin 
Tudor — frezor. Ei vor fi pre- 
zenți la primele întreceri ale 
„Cupei tineretului", programate 
duminică. Din programul de 
mîine mai rețin atenția primele' 
concursuri de tenis de masă, 
cros și volei. Tot mîine, dumini
că 2 noiembrie, la baza sportivă 
a Liceului electrotehnic din 
Buftea va avea loc un amplu 
concurs de atletism, cu probe de 
alergări, aruncări și sărituri, la 
care vor evolua sute de elevi de 
la școlile generale din localitate.

La Giurgiu, Oltenița și Urzi- 
ceni, deschiderea festivă a pri
mei etape a „Cupei tineretului" 
va fi marcată prin interesante 
concursuri de cros, tenis de 
masă, jocuri de volei, handbal și 
baschet, la care și-au anunțat 
participarea aproape 2 000 de ti
neri și elevi. La baza sportivă 
din comuna Crevedia, mîine, du
minică 2 noiembrie, va avea loc 
o „duminică sportivă" cu un bo
gat program rezervat tinerilor 
atleți, jucători de fotbal, volei, 
luptători și amatori de șah și 
tenis de masă.

Elevii de la Liceul de îmbună
tățiri funciare din Brănești vor 
susține primele întreceri in 
noua sală de sport amenajată 
recent. Aceasta a fost dotată cu 
materialele sportive necesare 
pentru concursuri de lupte, 
jocuri de volei și baschet. Aici 
își va desfășura activitatea și 
tînăra secție de lupte a asocia
ției sportive „Hidrotehnica", 
care cuprinde, în prezent, un nu
măr de 50 de elevi, fiind pregă
tiți de antrenorii Vasile Constan- 
tinescu, fost campion național, 
și Petre Banciu. Tinerii luptă
tori vor beneficia de o sală de 
forță și pregătire fizică, vestiare 
și dușuri.

întrecerile primei etape a 
„Cupei tineretului" sînt aștepta
te cu viu interes și de tinerii din 
municipiul Bacău, care s-au pre
gătit intens în ultima săptămînă. 
Deschiderea festivă va avea Ioc 
mîine la complexul sportiv „23 
August" cu o amplă întrecere de 
atletism, jocuri de fotbal și te
nis de cîmp. în același timp, la 
Sala sporturilor din localitate 
vor avea loc concursuri de tenis 
de masă, gimnastică și șah.

M. LERESCU

competiția oferă posibilități de 
afirmare tuturor eșaloanelor de 
tineri, de la vîrsta de 6 ani pînă 
la 30 de ani, la peste 20 
de discipline sportive, in funcție 
de posibilitățile participanților și 
domeniul lor de activitate.

In alcătuirea programului s-a 
avut in vedere specificul unor 
categorii, cum sint cele ale ele
vilor și pionierilor, studenților 
și militarilor, precum și cele ale 
tinerilor încadrați în activitatea 
productivă atit în mediul urban 
cit și în cel rural.

Pentru a da mai multă pon
dere și, totodată, atractivitate 
competiției, actuala ediție pre
vede 4 faze de desfășurare in
termediare, culminind cu faza 
finală ce are ca scop selectarea 
vîrfurilor din sportul de .<fâasâ' 
pentru activitatea de pej'JțbfJndiîl*  
ță, mai ales că majoritijbed-^i- * 
ciplinelor competiției sinfrptâtyt*  v 
zute și în programul -Jdcbrilof - 
Olimpice. Totodată, în funcție 
de specificul sezonului, .t)Cupa 
tineretului* 1 prevede desfășurarea 
întrecerilor în două ediții : una 
de iarnă, cu sporturi caracte
ristice acestui anotimp ca : pa
tinaj, schi, sanie, tenis de masă, 
gimnastică artistică și șah, șl 
una de vară, în care partici
panților li se oferă posibilitatea 
să-și încerce aptitudinile în dis
cipline specifice cum sînt : înot, 
tir, tenis, handbal, fotbal, volei, 
baschet, popice, atletism, oină, 
trîntă, judo, gimnastică și orien
tare turistică. x

învingătorii din fazele preli
minare vor fi declarați cîș
tigători ai competiției la ni
velul respectiv, primind diplome 
(etapele I și II) și premii în 
materiale și echipament sportiv 
(etapa a treia), iar cîștigătorilor 
finalelor pe țară li se va acorda, 
pe deasupra, și titlul de cam
pion ol „Cupei tineretului". Iată, 
deci, încă un motiv de stimulare 
a celor dornici să participe și al 
căror număr, nu ne îndoim, ya 
fi foarte mare, dacă ne gindim 
că, în cele două ediții prece
dente, organizate cu caracter ex
perimental și fără finalizări la 
nivel republican, bilanțul particip 
panților a însumat frumoasa ci
fră de 3 milioane.

In vederea unei mai active 
și mai intense desfășurări a fa
zelor preliminare, organizatorii 
s-au îngrijit de un suficient ma
terial de popularizare, regula
mentul competiției fiind tipărit 
și difuzat într-un tiraj de peste 
50 000 de exemplare, iar afișele 
referitoare la etapa de iarnă au 
fost tipărite în peste 130 000 de 
bucăți.

Tot pentru a vani în ajutorul

desfășurării competițiilor la ni
vel incipient, organizatorii au re
partizat, incepînd cu 1 noiem
brie, activiști și specialiști ai 
C.N.E.F.S. și ai celorlalte orga
nizații, pentru a da îndrumările 
necesare, iar în sarcina federa-

„Uniunea Tineretului 
Comunist — organizație 

revoluționară"
Manifestarea organizată de 

Comitetul U.T.C. al sectorului I 
din Capitală, la Ateneul tinere
tului, a cuprins între altele o 
sesiune de comunicări referitoa
re la 'crearea organizației U.T.C. 
din țara noastră, la activitatea 
sa din anii ilegalității, partici
parea la înfăptuirea insurecției 
naționale antifasciste armate 
din august 1944, la contribuția 
U.T.C. la construcția socialistă, 
la activitatea de educare a 
elevilor în spirit muncito
resc, publicații ale U.T.C., 
sarcini actuale ale organizației 
comuniste de tineret etc. Cu a- 
cest prilej s-a deschis expoziția 
de artă plastică pentru tineret*  
s-a prezentat un recital de poe
zie patriotică, s-a proiectat și 
s-a comentat diafilmul : „U.T.C. 
— organizație revoluționară".

în cinstea Conferinței națio
nale a organizației pionierilor 
ieri a avut loc la Muzeul de 
istorie a partidului comunist, 
a mișcării revoluționare și de
mocratice din România un sim
pozion cu tema „Cravata roșie, 
carnetul de utecist — crîmpeie 
din steagul partidului**.  Mani
festarea a fost organizată de 
membrii cercului „Istorie eroi
că", pionieri și uteciști de la 
Școala generală nr. 11, care 
și-au propus în activitatea lor 
să studieze cu consecvență cele 
mai semnificative momente ale 
istoriei mișcării muncitorești și 
revoluționare din țara noastră;

Zilele cărții pentru 
tineret

întreprinderi, instituții,

Pe drumul afirmării

în
școli, săli culturale din munici
piul Buzău se desfășoară, pînă 
la 10 noiembrie, „Zilele cărții 
pentru tineret". Întîlnirea cu 
autori tineri, prezentarea de 
cărți ilustrînd aspecte din mun
ca și viața tinerilor, deschiderea 
expoziției de carte și fotografii : 
„Contemporani ai marilor pre
faceri — contemporani cu viito
rul", salonul literar „Literatură 
pentru tineret", sînt continuate, 
mîine, cu desfășurarea fazei 
municipale a concursului „Tine
retul, puternică forță socială,

țiilor sportive de specialitate va 
intra, printre altele, și acordarea 
de ajutor tehnic necesar bunei 
desfășurări a întrecerilor.

După cum constatăm, pentru 
început au fost luate toate mă
surile impuse de desfășurarea cu 
succes a acestei noi ediții a 
„Cupei tineretului", iar „ziua 
bună se cunoaște de dimineață".

Nu, ne mai rămîne decît să a- 
cordăm toată încrederea celor 
ce se ocupă de bunul mers al 
acestei competiții și să le urăm, 
ca, dealtfel, și viitorilor parti
cipant, SUCCES DEPLIN I

Debut în Campionatul european de rugbi

ROMANIA-POLONIA
in grupa A. sintem convinși că 
jocul de mîine va debuta sub 
auspiciile unei confruntări de 
valoare.

De fapt, partida România — 
Polonia trebuie să constituie 
atît pentru jucători, cit și pen
tru antrenorii noștri, un criteriu 
de verificare pentru următoarea 
întîlnire din campionatul euro
pean, tradiționala partidă dintre 
România și Franța, programată 
la 23 noiembrie, la Bordeaux. 
Urăm succes rugbiștilor români, 
în acest debut al campionatului 
european de rugbi.

Mîine are loc prima întîlnire 
din cadrul ediției 1975/1976 a 
campionatului european 
rugbi, care se desfășoară 
egida F.I.R.A. Anul acesta __
grupa A fac parte reprezentati
vele României, Franței, Italiei, 
Poloniei, Spaniei și Olandei.

Partida de duminică, dintre 
România și Polonia se va des
fășura pe terenul „Parcul Co
pilului" dîn Capitală, incepînd 
de la ora 15. Cunoscînd valoarea 
rugbiștilor români, cîștigători ai 
ultimului campionat european, 
dar și ascensiunea rugbiștilor 
polonezi, promovați anul acesta

de 
sub 
din

Galeriile de artă din Ga-.; 
lăți găzduiesc în aceste zilei 
o frumoasă expoziție de fric-i 
tură semnată de Angela 
maselli. Cele 43 de lucrări 
prezentate publicului de ti- 
năra artistă din Galați m» 
șese să definească un stU 
propriu, să dezvăluie fructul 
oase căutări în constituirea, 
unui univers pictural apar-f
te. Tinerețea, înflorirea, bu-> 
curiile muncii sînt temele- 
predilecte, în procesul de 
transfigurare, pe drumul^ 
spre un sens și o semnifica
ție majoră, fiind intens so- 
licitate sursele imaginației*  
ale fanteziei. In unele lu
crări ne reține atenția pre
zența mai multor unghiuri 
tematice, in aproape toate 
putindu-se sesiza depărtarea 
de decorativ, trăirea intensă 
a evenimentului, vibrația li
rică a culorii spre zonele 
purității. La a patra expozi
ție personala. Angela Toma- 
selli pășește intr-o nouă eta
pă a creației, spre o deplină 
maturitate artistică.

S. UNGUREANU

ION CHIRIC

• în. orașul Neuhausen 
disputat aseară meciul interna
țional de handbal dintre echipe
le feminine ale României și 
R.F. Germania. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 16—12 
(12—8) în favoarea handbaliste
lor românce.

• între 13 și 19 noiembrie se 
vor desfășura la Monaco între
cerile tradiționalului turneu .in
ternațional de fotbal pentru ju
niori, la care participă și selec
ționata României.

• Turneul internațional de 
tenis de la Paris a programat 
aseară sferturile de finală ale 
probei de simplu bărbați. Jucă
torul român Ilie Năstase l-a în
vins cu 6—3, 3—6, 6—3 pe Eddie

Dibbs (S.U.A.) și va întîlni în 
semifinale pe Arthur Ashe 
(S.U.A.).
• în turneul zonal masculin 

de șah de la Vrața s-au dispu
tat partidele întrerupte în run
dele anterioare. Iată rezultatele 
înregistrate : Bednarski-Stroe- 
bel 0—1 ; Vogt-Matulovici 0—1 ; 
Neckar-Letzelter 1—0 ; Matano- 
vici-Sax remiză ; Vogt-Czerniak 
remiză.

în clasament, după șase run
de, conduc Florin Gheorghiu 
(România). Matanovici, Matulo- 
vici (ambii Iugoslavia). Ermen- 
kov (Bulgaria) și Sigurjonsson 
(Islanda) — cu cite 4 ppnete. 
urmați de Radulov (Bulgaria) și 
Ree (Olanda) — cu cîte 3,5 punc
te etc.

In răcire ușoară
În Maramureș, Moldova, es

tul Transilvaniei și al Munteni
ei, în Dobrogea vremea se va 
răci. Cerul va prezenta înnou- 
rări mai accentuate și vor cădea 
burnițe și ploi slabe. în zona 
deluroasă din nordul țării pre
cipitațiile pot fi și sub formă 
de lapoviță. în celelalte regiuni, 
cerul va fi variabil, iar burni-*  
țele izolate. Vintul va prezen
ta unele intensificări în estul 
țării. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 4 și plus 
7 grade, iar cele maxime între 
6 și 16 grade, pe alocuri mai 
scăzute în Moldova. Dimineața 
și seara se va produce ceață în 
vestul și sud-vestul țării. Acest 
caracter al vremii se va men
ține, în general, același în pri
ma decadă a lunii noiembrie. în 
următorul interval, vremea va 
fi închisă, mai ales în a doua 
parte, cînd precipitațiile vor fi 
sub formă de ploaie și lapovi
ță. La munte va ninge frec
vent. Ultima decadă se va ca
racteriza prin cer schimbător, 
mai mult acoperit spre finalul 
ei, cînd va ploua în cea mai 
mare parte a țării. Valorile tem
peraturilor minime vor fi cu
prinse între minus 3 și plus 7 
grade, iar a celor maxime în
tre plus 2 și 12 grade, local mai 
ridicate. Sub aspect termic, luna 
noiembrie va fi destul de căldu
roasă, regimul precipitațiilor 
menținîndu-se apropiat de cel 
normal.

Rubrică realizată de 
VASILE RĂVESCU

imn si ixcirsii zv im sommie 
PRI/i OFICIILl .11 llll IU Dl TURISM

O formulă ideală pentru petrecerea concediului dv. în 
această perioadă a anului, v-o oferă Oficiile Județene de 
Turism, care vă pun la dispoziție locuri pentru odihnă sau 
cură balneară la tarife reduse în hoteluri și vile încălzite din 
stațiuni balneoclimaterice.

A

Posesorii biletelor beneficiază de reducere cu 50% la trans
portul pe C.F.R. sau I.T.A.

Tot prin Oficiile Județene de Turism puteți participa la 
diferite tipuri de excursii pentru vizitarea celor mai inte
resante obiective turistice și zone pitorești din raza fiecărui 
județ sau de pe alte meleaguri ale țării.

Procurarea biletelor și înscrierea în excursii se face la 
sediile și filialele tuturor Oficiilor Județene de Turism.

vă recomandăm i

PUBLITURISM

pentru a vă ușura munca 
în gospodărie e de-ajuns să 
faceți o vizită în magazinele 
și raioanele specializate ale 
comerțului de stat pentru a 
vă alege ustensilele gospo
dărești- necesare.

• grătarul de fript fără fum 
(prețul în funcție de di
mensiune între 28 și 32,35 
lei bucata)

• oală de fiert cu pereți 
dubli și avertizor, pentru 
fiert laptele și mîncârurile 
care se afumă ușor. 
(41,50-45 lei buc.)

• strecurătoare din sirmâ 
pentru pasat legume (10 
lei buc.)

• bătător de spumă, cu vîr- 
tej (30 lei buc.)

• teasc pentru răzuit legu
me și fructe (44 lei buc.)

• perie rotativă pentru ma
turat - FAVORIT SUPER 
(85 lei buc.) și FAVORIT 
(70 lei buc.)

• aparat de spălat mozai
cul (71 lei buc.)

• uscâtor de rufe CASNICA 
cu cinci sfori (93 lei buc.)

UTILIZIND ACESTE PRODU
SE, DIN MUNCA DE GOS
PODĂRIE ESTE ELIMINAT 

EFORTUL DE PRISOS I



de peste hotare Dezarmarea generală 
și completă una

problemele majore ale vieții

O cerință majoră: făurirea unei noi ordini

economice internaționale (ixi

încheierea vizitei primului
ministru al guvernului 
român in R. P. Polonă

Dezvoltarea 
cooperării dintre 
România și Siria

internaționale
9

Vineri, la Varșovia s-au înche
iat convorbirile oficiale între to
varășii Manea Mănescu, prim- 
ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, și Piotr 
Jaroszewicz, președintele Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Populare Polone.

în cadrul convorbirilor, car*  
g-au desfășurat într-o atmosfe
ră de prietenie, stimă și înțele
gere reciprocă, s-au elaborat și 
definitivat o serie de docu
mente în vederea transpunerii 
în viață a hotărîrilor și sarcini
lor trasate de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, și Edward Gierek, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., pentru întărirea rela- 

. țiilor de prietenie și adîncirea 
în continuare a colaborării pe 
multiple planuri între cele două 
țări :

—- Protocolul cu privire Ia 
măsurile adoptate pentru dez
voltarea cooperării și speciali
zării în producție și creșterea 
schimburilor comerciale ;

— Acordul comercial 
gă durată pe perioada 
1980 ;

— Protocolul privind

de lun-
1976—

■chim- 
burile reciproc*  de mărfuri pe 
■nul 1976 ;

—• înțelegerea privind coope
rarea în domeniul cercetării fti- 
ințifice și dezvoltării tehnologi
ce pe perioada 1976—1980 ;

— Convenția de specializare 
în fabricația de mașini și utilaje 
pentru industria alimentară ;

— Convenția de cooperare în 
producția automacaralei del6tf;

— Convenția de specializare 
în fabricația de anvelope și ar
ticole tehnice de cauciuc i

—- înțelegerea privind colabo
rarea și cooperarea în domeniul 
cercetării și proiectării în trans
porturi.

în cadrul convorbirilor s-a e- 
xaminat modul de înfăptuire a 
programului de colaborare eco
nomică, convenit la întîlnirea 
din luna iulie 1974, la Bucu
rești, și s-au stabilit măsuri 
pentru lărgirea și adîncirea în 
continuare a cooperării econo
mice și tehnico-științifice dintre 
România și Polonia.

Cei doi prim-miniștri au con
venit ca volumul total al schim
burilor de mărfuri pe perioada 
1976—1980 să fie de peste două 
ori mai mare față de realizările 
actualului cincinal.

Au fost convenite, de aseme
nea, acțiuni privind dezvoltarea 
continuă a colaborării în dome
niul științei, învățămîntului, 
culturii și turismului.

Cei doi prim-miniștri au a- 
preciat că vizita și convorbirile 
purtate au fost fructuoase, con
stituind o contribuție la dezvol
tarea relațiilor de prietenie din
tre cele două țări.

După încheierea convorbirilor 
oficiale a avut loc solemnita
tea semnării documentelor. Pro
tocolul a fost semnat de primul 
ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, Ma
nea Mănescu, și de președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Polone, Piotr 
Jaroszewicz.

La București și Varșovia ur
mează a fi dat publicității Co
municatul comun al vizitei ofi
ciale de prietenie, întreprinsă 
în Polonia de tovarășul Manea 
Mănescu, prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste 
România, la invitația tovarășu
lui Piotr Jaroszewicz, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polon».

în cadrul măsurilor de tra
ducere în viață a acordurilor 
încheiate cu prilejul întâlni
rilor româno-siriene la nivel 
înalt, o delegație condusă de 
Enache Sirbu, șeful Departa
mentului de îmbunătățiri 
funciare și construcții agri
cole, a vizitat Siria, purtând 
convorbiri cu Soubhi Kahale, 
ministrul barajului de pe Eu
frat. și membri ai conducerii 
Ministerului sirian al Agri
culturii și Reformei Agrare. 
Au fost vizitate, de asemenea, 
diferite zone agricole, între 
care regiunea Rakka, unde 
specialiștii români participă 
la realizarea unor ample ac
țiuni de irigații, analizindu-se 
la fața locului stadiul lucră
rilor.

Șeful delegației române a 
fost primit de Abdallah Al- 
Ahmad, membru al Co
mandamentului regional al 
Partidului Baas Ârab Socia
list, cu acest prilej fiind a- 
bordate probleme ale extin
derii cooperării româno-si- 
riene în diferite domenii.

în Comitetul 
mele politice și 
Adunării Generale a O.N.U. au 
început dezbaterile asupra pro
blematicii dezarmării generale 
și totale, la care sînt înscrise 19 
puncte între care și inițiativa 
românească vizind „consecințe
le economice și sociale ale 
cursei înarmărilor și efectele 
sale profund dăunătoare asupra 
păcii și securității in lume", 
precum și chestiuni referitoare 
la reducerea bugetelor militare, 
interzicerea armelor chimice și 
incendiare, încetarea experien
țelor cu armele nucleare, dezar
marea generală și totală, eva
luarea situației deceniului dez
armării, crearea de zone denu- 
clearizate etc.

Imobilismul din cadrul nego
cierilor Comitetului pentru dez
armare de la Geneva, creșterea 
continuă a cheltuielilor mili
tare — care au atins fabuloasa 
sumă de 300 miliarde dolari ■— 
escaladarea cursei înarmărilor 
și, în special, a celei nucleare, 
pericolele grave ce le prezintă 
aceasta pentru pacea și securi
tatea în lume sînt principalele 
puncte de reper ale dezbateri
lor.

Or, în abordarea problemati
cii dezarmării, trebuie pornit 
de la faptul că dezarmarea ge-

pentru proble- 
de securitate al

Camera Reprezentanților a Ci
prului a adoptat joi o rezoluție 
prin care se cere guvernului să 
procedeze la îndepărtarea din 
rîndurile Gărzii naționale, ale 
poliției și serviciilor guverna
mentale a persoanelor care au 
avut un rol activ în timpul ac
țiunilor militare din 15 iulie 1974 
îndreptate împotriva președin
telui Makarios. în timpul dezba
terilor asupra acestei probleme, 
numeroși deputați au arătat că 
o serie de asemenea persoane 
ocupă funcții înalte în cadrul 
organismelor amintite.

. în rezoluție se cere,, pe. de altă 
parte, organizarea unei reuniuni

mixte a Consiliului Național 
(organism consultativ în care 
sint reprezentate toate partide
le), a Consiliului de Miniștri și 
a membrilor Camerei Reprezen
tanților, consacrată evaluării si
tuației interne din Cipru și 
plicării rezoluției adoptate.

a-

de Miniștri spaniol

m

ITALIA : Imagine din timpul 
unei demonstrații a munci- 
torilor din Roma împotriva 

șomajului
Vinerî a avut loc la Madrid o 

ședință specială a Consiliului de 
Miniștri spaniol, care a confir
mat — pentru a doua oară in 
ultimele 18 luni — pe prințul 
Juan Carlos de Borbon y Bor
bon în funcția de șef al statului, 
cu statut interimar. Reamintim 
că, în condițiile în care genera
lul Franco nu își poate exerci
ta, din cauza stării grave a să
nătății, prerogativele de șef al 
statului, primul ministru Carlos 
Arias Navarro a anunțat, joi 
seara, preluarea acestor împu
terniciri de către moștenitorul 
desemnat, prințul Juan Carlos.

Un buletin medical, publicat 
vineri după amiază, preciza, pe 
de altă parte, că nu există nici 
o schimbare în condiția genera
lă a sănătății generalului 
Franco.

printr-o largă gamă de acțiuni 
care să aibă ca scopuri princi
pale eliberarea deținuților poli
tici, întoarcerea celor plecați în 
exil, libertatea de asociere, de 
exprimare etc. Junta este de pă
rere că numai un guvern pro
vizoriu, cuprinzînd reprezentanți 
ai sectoarelor politice care se 
opun franchismului, ar putea 
lua măsurile necesare pentru 
instaurarea unui regim democra
tic în Spania. Viitoarea formă 
constituțională a țării trebuie să 
fie hotărîtă de cetățenii înșiși, 
printr-un referendum popular, 
organizarea acestuia revenind, 
de asemenea, guvernului provi
zoriu, și nu prințului Juan Car
los, care, între timp, trebuie să 
părăsească țara. în acest caz, 
Junta Democratică se declară 
gata să respecte verdictul con
sultării populare.

APEL AL SECRETARULUI 
GENERAL AL O.N.U. 
PENTRU ÎNCETAREA 

CONFLICTULUI 
IN LIBAN

Exprimlndu-și îngrijorarea 
față de evoluția situației din 
Liban, secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a lan
sat un apel părților implicate in 
conflict. întregului popor liba
nez, cerîndu-le să pună capăt 
vărsărilor de singe. Kurt Wald
heim a arătat ca ciocnirile care 
continuă să se înregistreze in 
țară pot avea drept consecință 
„dezintegrarea vieții organizate 
în Liban". Subliniind importanța 
soluționării problemei libaneze, 
secretarul general al O.N.U. a 
menționat că deteriorarea situa
ției din Liban poate avea reper
cusiuni și în afara granițelor 
țării, în întreaga zonă a Orien
tului Apropiat.

• Ziarul „L’Humanîte" publi
că o corespondență din Madrid, 
în care se arată că, în cadrul 
unei conferințe de presă, organi
zată clandestin în capitala spa
niolă, purtătorii de cuvînt ai 
Juntei Democratice din Spania 
au declarat că forțele politice 
componente nu recunosc legiti
mitatea succesiunii lui Juan 
Carlos de Borbon y Borbon. 
Junta Democratică — au preci
zat reprezentanții ei — conside
ră că nu se pune în nici un fel 
problema acceptării unei demo
crații cedate de Juan Carlos, oi 
preconizează cucerirea acesteia

Un val de represiune a fost 
declanșat in Spania împotri
va sindicaliștilor și a socia
liștilor în ziua în care prin
țul Juan Carlos a preluat 
puterea — informează agen
ția France Presse. Numai în 
două zile, au fost arestați 37 
de sindicaliști și socialiști, 
printre care se află Luis 
Yanez, secretar cu probleme
le relațiilor internaționale al 
Partidului Socialist Spaniol, 
și Alfonso Guerra, unul din
tre conducătorii acestui par
tid, iar represiunea continuă.

Declarație a secretarului general 
al Partidului Comunist din Spania

Vineri la prînz, secretarul 
general al Partidului Comunist 
din Spania, Santiago Carrillo, 
a dat publicității următoarea 
declarație î „Prințul Juan Car
los a acceptat funcția de șef de 
stat interimar, în ciuda unei 
Jargi campanii care voia să-i a- 
tribuie notărîrea de a refuza un 
provizorat umilitor. în acest 
timp, lenta agonie a generalu
lui Franco continuă. Ceea ce 
noi am prevăzut se realizează : 
Juan Carlos apare ca monarh al 
„mișcării" și continuatorul 
franchismului. Vigilenți față 
de amenințările elementelor

ultra, care, fără îndoială, vor 
face ultimele lor eforturi, sar
cina actuală este aceea de a 
uni pe toți partizanii unui sis
tem democratic, garantat prin- 
tr-o constituție.

Trebuie să fim gata pentru o 
acțiune politică la care poporul 
să participe amplu, avînd ca 
obiectiv să contracareze tentati
va de a continua franchismul și 
să creeze o situație autentic de
mocratică, cu un guvern de re
conciliere națională. care să 
confere poporului puterea de 
decizie, ca un drept inerent 
oricărui regim de libertate".

nerală și completă — în primul 
rind cea nucleară — a devenit, 
în prezent, una din problemele 
majore ale vieții internaționale, 
de rezolvarea căreia depind în
lăturarea primejdiei unui nou 
război nimicitor, asigurarea 
climatului necesar ca popoare
le să-și poată consacra plenar 
eforturile cauzei dezvoltării și 
progresului lor economic și so
cial, făuririi unei vieți libere și 
prospere.

Președintele Comitetului pen
tru problemele politice și do 
securitate a declarat, la deschi
derea dezbaterilor, că numărul 
record de probleme ale dezar
mării înscrise pe agenda sesiunii 
este o reflectare a îngrijorării 
organizației internaționale față 
de spirala înarmărilor, prolife
rarea armelor nucleare și per
fecționarea mijloacelor de uci
dere in masă. Convingerea po
poarelor este că Națiunile Unite 
mai sînt ținute încă deoparte de 
problemele cele mai urgente pe 
care le presupun eforturile au
tentice în vederea dezarmării.

Reprezentantul Mexicului a 
subliniat că rolul O.N.U. în pro
blemele dezarmării trebuie spo
rit considerabil. Trebuie exami
nate cu multă atenție procedura 
și mecanismul Națiunilor Unite 
în chestiunile dezarmării, în 
scopul de a se asigura dezbate
rea aprofundată și adoptarea de 
măsuri efective de dezarmare, 
cu participarea tuturor statelor, 
In condiții de deplină egalitate.

Reprezentantul permanent al 
Uniunii Sovietice la O.N.U.. a- 
bordînd problema consecințelor 
cursei înarmărilor, a subliniat 
că de la escaladarea cantitativă 
a înarmărilor s-a trecut, acum, 
la escaladarea calitativă, la pre
gătirea creării unor arme de 
nimicire în masă, arme cu pro
prietăți fizice diferite în prin
cipiu de cele existente. Anual 
— a arătat vorbitorul — se 
cheltuiesc peste 25 de miliarde 
dolari numai pentru cercetări 
militare. Circa 400 000 de cerce
tători și ingineri, sau. altfel spus, 
unul din patru lucrează în do
meniul înarmării. Vorbitorul a 
subliniat însemnătatea inițiati
vei Uniunii Sovietice privind 
interzicerea fabricării și perfec
ționării de noi tipuri de arme 
de distrugere în masă și de noi 
sisteme de astfel de arme.

Convorbiri economice
romano-americane
în continuarea vizitei pe 

care o întreprinde in Statele 
Unite, tovarășul Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării econo
mice internaționale, a purtat 
convorbiri cu conducerile 
companiilor Boeing, Howlett- 
Packard și Bank of America 
privind dezvoltarea cooperă
rii acestora cu România în 
diverse sectoare.

V mai dreaptă
Statistici relevante se adaugă 

de la perioadă la perioadă, com
plinind un tablou îngrijorător al 
economiei mondiale, în ciuda 
unei dinamici ascendente în re
lațiile economice internaționale, 
observatorii evidențiază tendin
țe contradictorii, cu profunde 
implicații asupra progresului, 
păcii și securității generale. 
Afirmația se sprijină pe calcule 
precise : în ultimii 30 de ani, 
deși potențialul economic și teh- 
nico-științific al lumii a crescut 
de trei ori, țările în curs de dez
voltare, care alcătuiesc marea 
majoritate a statelor membre 
ale Organizației Națiunilor Uni
te — și în care trăiește 70 la 
sută din populația Terrei — dis
pun doar de 30 la sută din veni
tul mondial. în aceste state, 
subdezvoltate sau in curs de 
dezvoltare, cu toate că s-au do- 
bindit unele succese economico- 
sociale, ritmul progresului este 
sensibil inferior mediei mon
diale, astfel încit decalajele care 
le separă de țările avansate, în 
loc să fie reduse, s-au adîncit 
și mai mult.

în epoca contemporană, cînd 
în raportul de forțe pe plan 
mondial s-au produs mari mu
tații pozitive, cînd în lume au 
apărut noi și noi state indepen
dente, cînd cursul vieții inter
naționale evidențiază creșterea 
hotăririi popoarelor de a se dez
volta în mod liber și indepen
dent, de a intensifica coopera
rea în interesul tuturor națiuni
lor, menținerea și agravarea 
unei asemenea situații contri
buie la alimentarea stării de 
tensiune internațională, sporind 
influența factorilor de instabili
tate politică și economică, pri
mejduind climatul de destindere 
și cooperare. Iată de ce. un nu
măr tot mai mare de țări, fie în 
cadrul unor ample reuniuni in
ternaționale, fie în cursul con
vorbirilor bilaterale, revendică 
făurirea unor noi relații econo
mice și politice. înlăturarea 
practicilor anacronice de inechi
tate, de spoliere a bogățiilor na
ționale. de dominație economică, 
sub diferite forme, se pronunță 
pentru instaurarea unei noi or
dini economice internaționale, 
care să ducă la lichidarea îm
părțirii lumii în bogați și săraci, 
să creeze o atmosferă propice 
intensificării colaborării, fără 
discriminări, în avantajul tutu
ror națiunilor, în primul rînd al 
celor rămase în urmă.

Concepția țării noastre pri
vind noua ordine economică și 
politică, elaborată sub conduce
rea nemijlocită a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, pune 
în evidență faptul că o aseme
nea ordine nu se poate limita 
Ia schimbarea formală a „ve
chiului ambalaj" al raporturilor 
internaționale, ci implică, în 
mod obiectiv, transformarea ra-

„România se pronunță ferm pentru îmbună
tățirea ți democratizarea activității Organiza
ției Națiunilor Unite, pentru creșterea rolului 
acestei organizații in lupta pentru o lume mai 
dreaptă ți mai bună, pentru o nouă ordine eco
nomică internațională ți pentru pace".

dicală a conținutului acestor 
raporturi, prin așezarea relații- 
lor dintre state pe baza princi
piilor și normelor dreptului in
ternațional, singurele în măsură 
să ofere temelii trainice pentru 
colaborare pașnică, fructuoasă, 
între toate statele lumii.

în contextul actual internațio
nal, România apreciază că Orga
nizației Națiunilor Unite, orga
nelor și organismelor din siste
mul său instituțional le revine 
un rol deosebit și o mare res
ponsabilitate în depistarea celor 
mai judicioase soluții pentru 
problemele complexe ale lumii. 
Așa cum atestă istoria ultimelor 
trei decenii, Națiunile Unite au 
devenit tot mai mult un for în 
care aspectele economico-so- 
ciale ocupă o pondere in conti
nuă creștere. Exemple semnifi
cative in acest sens le oferă ul
timii ani, cînd au avut loc două 
sesiuni extraordinare și mal 
multe conferințe mondiale des
fășurate sub egida O.N.U. și m 
cadrul cărora tema principală a 
ordinii de zi a fost lichidarea 
subdezvoltării, asigurarea pro
gresului economic și social al 
tuturor țărilor. La ultima din 
aceste mari manifestări, sesiu
nea extraordinară a 7-a a Adu
nării Generale a O.N.U., Româ
nia socialistă, consecventă poli
ticii sale realiste, constructive, a 
difuzat un amplu document, ce 
s-a bucurat de o largă audiență 
internațională, in care este ex
pusă poziția țării noastre prin- 
vind soluționarea problemelor 
legate de noua ordine economi
că internațională. Una din con
cluziile deosebit de importante 
ale documentului amintit, foarte 
bogat în idei și propuneri con
crete, se referă Ia faptul că 
O.N.U. constituie locul și in
strumentul cele mai adecvate, 
necesare și utile pentru aborda
rea, examinarea și găsirea so
luțiilor acceptabile pentru toți 
în marile probleme cardinale. 
Această apreciere este rezultatul 
unei analize complexe a reali
tăților lumii contemporane, care 
arată că într-o epocă a inter
dependențelor, cum este cea ac
tuală, nici o țară nu se poate 
izola fără a suporta unele con
secințe nefaste asupra propriei

PE SCURT*  PE SCURT*  PE SCURT*  PE SCURT*  PE SCURT

• LAZAR GYORGY, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Ungare, l-a primit, vi
neri, pe loan Cotoț, ambasado
rul României la Budapesta.

Cu acest prilej au fost abor
date probleme ale relațiilor bi
laterale, reliefîndu-se necesita
tea și posibilitatea dezvoltării 
schimburilor și colaborării eco
nomice dintre cele două țări ve
cine și prietene.

• CU PRILEJUL vizitei in 
Uniunea Sovietică a tovarășului 
Vasile Bumbăcea, ministru! con
strucțiilor industriale al Repu
blicii < Socialiste România, la 
Moscova a fost semnat protoco-

• ZAHĂR DIN PORUMB. în laboratoarele firmei „Corning 
Glass Works" din New York s-a pus la punct o metodă enzima- 
tică de transformare în mod economic a amidonului din porumb 
în substanțe edulcorante. Lichide ca siropul, aceste edulcorante, 
derivate din porumb, nu-și vor găsi locul în zaharnițele consu
matorilor, dar vor putea reduce simțitor cererea de zahăr substi- 
tuindu-se acestuia prin utilizarea sa în produsele de patiserie sau 
cofetărie • DESCOPERIREA UNEI SUPERNOVE... ANTICE. Stu
diind cu minuțiozitate unele tăblițe din lut imprimate cu scriere 
cuneiformă, cercetătorul american George Michanowsky a desco
perit existența unei supernove (explozie uriașă a unei stele), 
datind djn perioada înfloririi civilizației sumeriene, dar semnalată 
încă din antichitate. Se presupune că explozia s-a produs în 
urmă cu 6 000—11 000 de ani în constelația Vela, vizibilă in emis
fera sudică. In urma catastrofei cosmice a rămas o stea, incre
dibil de densă, compusă din neutroni, care emite, periodic, pulsa
ții prin radio. Supernova cea mai renumită a fost consemnată in 
anul 1051 de către astronomii chinezi. Explozia respectivă s-a 
produs în actuala nebuloasă a Crabului, dar cea descoperită re
cent în constelația Vela este mult mai impresionantă, datorită 
distanței de circa 4 ori mai mari a acesteia față de Pământ • UN 
TIP INEDIT DE ACUMULATOR. In Marea Britanie a fost, pus la 
punct un acumulator construit din electrozi de sodiu și sulf, 
care ar permite perfecționarea automobilului electric. Unități 
cuprinzînd pînă ia 960 de elemente au fost deja utilizate în cadrul 
cercetărilor efectuate de societatea „Chloride Silent Power". Fie
care element cuprinde' un electrod din sodiu, lichefiat, introdus 
într-un tub de alumină specială înconjurat de sulf lichefiat. 
Elementele folosite sînt ușor de găsit și ieftine. Sulful este o 
substanță foarte comună, iar sodiul se poate obține din sarea 
marină. Un asemenea acumulator poate asigura propulsia unei 
camionete de 900 kg • OPERAȚIE CU LASER ÎNCUNUNATĂ DE 
SUCCES. Medicii de la clinica universitară din Erlangen (R.F.G.) 
au reușit să sclerozeze cu ajutorul fasciculelor laser două mal
formații vasculare la nivelul intestinului groș al unui pacient care 
suferea de șase ani de hemoragii. Această intervenție nesîngeroa- 
să, efectuată prin intermediul endoscopului, a fost posibilă pentru 
prima oară în istoria medicinii după experimentări pe animale, 
care au durat un an și jumătate. Dispozitivul de sclerozare cu 
laser poate fi introdus în orice porțiune a aparatului digestiv. 
• „HEOS-1" PE PĂMlNT. Satelitul ,,Heos-l“, construit de țările 
vest-europene și care a rezistat cel mai mult în spațiul cosmic, 
a revenit în atmosfera terestră. El a fost lansat în urmă cu șapte 
ani din Florida, de către o rachetă americană și a lucrat fără 
întrerupere furnizând informații prețioase despre cîmpurile mag
netice interplanetare și radiațiile cosmice • 150 DE PIESE DIN 
ANTICHITATE, datind din epoca paleolltică (sec. III e.n.) au 
fost recuperate de poliția italiană, în urma unei descinderi efec
tuate într-un apartament din Roma. Lotul de antichități cuprinde 
printre altele, o parte dintr-un frontispiciu al unui templu etrusc 
datind din secolul IV î.e.n., portaluri de influență egipteană, o 
colecție de monezi romane, busturi, obiecte de ceramică etrusce 
etc., valorînd 150 milioane de lire • VIOLENTA COLIZIUNE DE 
METROU LA BARCELONĂ. Două garnituri de metrou s-au 
ciocnit cu o deosebită violență joi seara Ia Barcelona. Acciden
tul, considerat de autorități deosebit de grav, s-a soldat cu un 
morț și 94 de grav răniți. Toate ambulanțele din capitala catalană 
au fost mobilizate pentru transportul persoanelor rănite.

NICOLAE CEAUȘESCU

evoluții și. totodată, că rezolva
rea reală a problemelor care 
confruntă umanitatea nu poate 
fi atributul exclusiv al unor 
state sau al unui grup de state, 
ci reclamă — cu necesitate — par
ticiparea activă a tuturor țărilor, 
cu drepturi egale, depline. Potri
vit opiniei românești, acum, cînd 
făurirea noii ordini este in plin 
proces de cristalizare, O.N.U. 
trebuie să definească un ansam
blu de măsuri practice, de ordin 
politic, juridic, economic și in
stituțional în vederea rezolvării 
aspectelor de fond ale dezvoltă
rii și cooperării. în ultima in
stanță, aceste măsuri trebuie să 
vizeze lichidarea împărțirii lu
mii în state puternic dezvoltate 
și state rămase în urmă, egali
zarea relativă a nivelelor eco
nomice. O asemenea viziune an
gajează, de asemenea, adaptarea 
O.N.U., a celorlalte organisme 
de sub egida sa, la cerințele im
puse de instaurarea noii ordini 
economice, în sensul ameliorării 
activității și procedurilor, astfel 
încit pîrghiile cooperării econo
mice internaționale să poată fi 
utilizate eficient în combaterea 
fenomenelor de criză și instabi
litate, pentru sporirea randa
mentelor programelor de d'j- 
voltare în cooperarea internațio
nală. Intre propunerile concrete, 
care se degajă din „Pozifia 
României cu privire la instaura
rea unei noi ordini economice 
internaționale", se regăsesc 
crearea unui organism perma- 
nont al O.N.U.. deschis tuturor 
statelor, însărcinat cu urmărirea 
îndeplinirii hotărîrilor adoptate, 
cu pregătirea unor noi inițiati
ve, constituirea în cadrul O.N.U. 
a unui fond de dezvoltare etc.

Convingerea fermă a țării 
noastre este că, printr-o largă 
cooperare internațională, pot fi 
găsite soluții viabile probleme
lor. în acest sens, Organizația 
Națiunilor Unite, cel mai larg 
for internațional — poate și tre
buie, în interesul tuturor state
lor. al păcii și bunăstării gene
rale. să-și sporească rolul in 
edificarea unor noi relații eco
nomice internaționale, în făuri
rea unei lumi mai bune și mai 
drepte.

IOAN TIMOFTE

ALGERIA:
lui de colaborare între Ministe
rul Construcțiilor Industriale și 
Comitetul de Stat al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. pentru 
problemele construcțiilor, pe pe
rioada 1976—1977, precum și pe 
perioada 1976—1980.

* COMITETUL senatorial pen
tru problemele financiare a a- 
probat proiectul de lege privind 
alocarea unui fond în valoare de 
4 miliarde de dolari care să ga
ranteze împrumuturile contrac
tate anterior de municipalitatea 
New York-ului. Așa cum se știe, 
situația marii metropole ameri
cane este considerată dezastru
oasă, orașul fiind amenințat de 
falimentul financiar, din cauza 
acumulării an de an a uriașe 
deficite.

JULIUS NYERERE REALES 
PREȘEDINTE AL TANZANIEI
Rezultatele alegerilor generale 

desfășurate Ia 26 octombrie în 
Tanzania, anunțate la 31 octom
brie, au consfințit realegerea in 
funcția de președinte al țării, pe 
o nouă perioadă de cinci ani, a 
lui Julius Nyerere, în favoarea 
căruia a votat marea majorita
te a alegătorilor. Consultarea e- 
lectorală, la care au luat parte 
peste 5,5 milioane de locuitori, 
a prilejuit, totodată, alegerea 
membrilor Parlamentului în 
noua sa componență.

• LA MONTEVIDEO a fost 
arestat Alberto Altesor. membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al Partidului Comunist din 
Uruguay, fost deputat în Parla
mentul țării — informează a- 
genția Prensa Latina.

Preocupări pentru formarea
cadrelor naționale

• ÎN continuarea vizitei 
pe care o întreprinde în 
S.U.A., președintele Repu
blicii Arabe Egipt, Anwar 
El-Sadat, a avut joi, la New 
York, noi convorbiri cu vice
președintele Nelson Rocke
feller și cu secretarul de stat 
Henry Kissinger. Totodată, 
șeful statului egiptean a con
ferit cu un număr de oameni 
de afaceri americani. Cu 
prilejul unei întîlniri desfă
șurate anterior, la Clubul 
economic, Anwar El-Sadat a 
declarat că privește favorabil 
investițiile firmelor ameri
cane în Egipt, cu condiția ca 
obiectivul acestora să-1 con
stituie „avantajul reciproc, 
și nu exploatarea".

CONGRESUL AL XV-LEA 
AL P.C. DIN NORVEGIA

• LA OSLO s-a deschis, Ia 31 
octombrie, Congresul al XV-lea 
al P.C. din Norvegia. La lucră
rile sale participă 150 de dele
gați, reprezentînd organizațiile 
de partid din întreaga țară.

Raportul la congres a fost 
prezentat de Martin Gunnar 
Knudsen, vicepreședinte al par
tidului.

• Adunarea Națională a Fran
ței a adoptat bugetul militar pe 
anul 1976. După cum relevă a- 
genția France Presse. deputății 
socialiști, comuniști și radicali 
de stingă au votat împotriva vii
torului buget militar al Franței, 
care depășește suma de 50 mi
liarde franci, în creștere cu 14 
la sută față de bugetul actual.

1 noiembrie este sărbătoa
rea națională a poporului al
gerian : Ziua revoluției. In 
această zi a anului 1954, în 
estul țării s-au 
primele operațiuni 
ce au Însemnat ___ _____
marii epopei, care, după a- 
proape opt ani de lupte crîn- 
cene, a culminat cu procla
marea, Ia 5 iulie 1962, a in
dependenței Algeriei. De a- 
tunci, poporul algerian s-a 
angajat in cîștigarea unei 
alte bătălii — cea a depășirii 
stării de înapoiere — Alge
ria devenind, în anii din ur
mă, un șantier ce concentrea
ză eforturile, energia și ca
pacitatea întregului popor. 
Printre obiectivele priorita
re ale guvernului se numă
ră dezvoltarea invățămintu- 
lui, îndeosebi formarea de 
cadre calificate necesare dez
voltării economico-sociale 
naționale. Preocupările evi
dente pentru creșterea con
siderabilă a numărului de 
elevi — anul acesta, in șco
lile elementare și medii au 
fost primiți 3 100 000 de e- 
levi, cu 420 000 mai

declanșat 
militare 

începutul

Discordanțe profunde intre orientările
privind viitorul Pieței comune agricole
DUP*  REUNIUNEA MINIȘTRILOR AGRICULTURII Al „CELOR NOUA'

Așa cum s-a prevăzut, dezba
terile de două zile, desfășurate 
miercuri și joi, la Luxemburg, 
asupra revizuirii politicii agrico
le comunitare, au scos la ivea
lă profunde divergențe intre 
pozițiile R.F.G. și Marii Brita
nii, pe de o parte, și cele ale 
altor parteneri ai C.E.E. care a- 
pără, în mod nuanțat, așa-numi- 
ta „Europă verde" a „celor 
nouă".

Aceste divergențe nu reflectă 
numai concepțiile politice, foar
te îndepărtate, asupra viitorului 
Pieței comune agricole. Ele sînt, 
totodată, o consecință logică a 
distorsiunilor care se accentu
ează între țările membre ale 
C.E.E., în special în domeniul

prețurilor, tradueîndu-se prin 
numeroase discordanțe, mai ales 
în orientările privind politica 
economică, socială și financiară 
a „celor nouă“, — se mențio
nează într-un raport al Consi
liului economic și social al Fran
ței, consacrat decalajului prețu
rilor din R.F.G., Marea Britanie 
și Franța. In același timp, ra
portul enunță și consecințele a- 
cestui fenomen, precum și mij
loacele de combatere a acestuia. 
Raportul relevă că decalajul 
prețurilor s-a accentuat îndeo
sebi începind din 1973 — an care 
marchează, după cum se știe, 
lărgirea Pieței comune de la 
șase la nouă membri.

în
de

5 
cu

mulți 
decit în anul școlar prece
dent — sînt însoțite de o 
dezvoltare corespunzătoare a 
bazei materiale a învățămîn- 
tului de toate gradele. Pen
tru acest an de învățămint 
au fost date in folosință 
4 200 de clase noi pentru 
vățămintul elementar, 66 
colegii medii, 10 licee și 
institute tehnice. Odată
trecerea la școlarizarea mi
nimă de nouă ani, toți co
piii și tinerii algerieni bene
ficiază astăzi de dreptul și 
posibilitatea reală de a frec
venta o școală, mai mult de 
o cincime din populația în
tregii țări fiind integrată în 
procesul de învățămînt.

în ceea ce privește învă- 
țămîntul superior, universi
tățile algeriene și-au des
chis porțile în acest an uni
versitar cu un efectiv de cir
ca 38 000 de studenți față de 
13 000 cîți erau în anul șco
lar 1969—1970. Numai noua 
universitate din Constantine
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este frecventată de 1 700 de 
studenți, universitatea din 
Oran pregătește, în prezent, 
tot atîtea cadre cîte se pre
găteau în întreaga țară, cu 
patru ani în urmă, iar ma
rea universitate de științe 
tehnice de la Alger este pro
iectată să primească 10 000 
de studenți. Au fost deschi
se și noi centre universitare 
la Tlemcen, Boumerdesse, 
Setif, pentru științele exacte, 
precum și pentru industria 
hidrocarburilor și agricultu
ră, sectoare preponderente 
ale economiei algeriene. Ac
tualul plan cvadrienal pre
vede crearea unor noi insti
tute de învătămînt superior 
la Annab, Blida, Batna, Djel- 
fa, acoperindu-se in felul a- 
cesta cererile tot mai spori
te de specialiști, cu cadre 
naționale. Pentru atingerea 
acestui obiectiv, statul alge
rian cheltuiește anual un 
sfert din bugetul național.

Politica guvernului algeri
an de formare de cadre na
ționale proprii in toate sec
toarele de activitate s-a con
cretizat, în agricultură, de 
exemplu, prin înființarea In
stitutului de tehnologie agri
colă la Mostaganem și a 
peste 40 de unități de școla
rizare medie, amplasate în 
vilaiatele agricole ale țării. 
Intrucit sarcinile actuale ale 
agriculturii algeriene cer di
versificarea producției și ex
tinderea ei, în mod 
braț, în toate zonele
guvernul algerian a hotărît 
înființarea unui institut de 
tehnologie agro-saliariană, 
cu sediul în sudul țării, pen
tru a pregăti cadre speciali
zate în promovarea unei a- 
griculturi corespunzătoare 
condițiilor specifice 
deșertice.

Eforturile statului 
menite a dezvolta

echili- 
țării,

zonelor

algerian 
învăță- 

mîntul sint sprijinite și de 
țara noastră. în Algeria se 
află peste 500 de cadre di
dactice românești, cu înaltă 
calificare, din toate domeni
ile.

RODICA AVRAM
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