
Proletari din toate țările, uniți-vă !

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Sub semnul unui amplu și fructuos dialog, al bunelor relații 
dintre cele două țâri și popoare, ieri, a continuat

VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUSESCU ÎN KUWEIT

Convorbiri oficiale româno-kuweitiene la nivel înalt
Marți după-amiază, pre

ședintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și emirul Kuweitu

lui, șeic Sabati Al-Salem Al- 
Sabah, s-au reîntîlnit în cadrul 
convorbirilor oficiale româno- 
kuweitiene care au avut loc la 
Palatul Dasman. reședința inai
ti! or oaspeți români.

Emirul Kuweitului a fost in- 
timpinat, Ia sosire, cu multă 
cordialitate de președintele 
Nicolae Ceaușescu.

La convorbirile oficiale au 
participat :

Din partea kuweitiană : prin
țul moștenitor și primul minis
tru al guvernului, șeic Ja- 
ber Al-Ahmed Al-Jaber Al- 
Sabah, consilierul special al 
emirului Kuweitului, șeic Ab- 
dullah Al-Jaber. ministrul a- 
facerilor externe, șeic Sa
bati Al-Ahmed Al-Jaber, mi
nistrul de stat pentru pro
blemele Președinției Consiliu
lui, Abdel Aziz Hussein, mi
nistrul electricității, și apelor. 
Âbdullah Al-Ghanem, subse
cretarul de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe. Rashid Al- 
Rashid. ambasadorul Kuweitu
lui- in România, Aii Zakaria Al- 
Anșari, directorul cabinetului 
emirului Kuweitului, Ibrahim 
Shatti.

Din partea română : George 
Macovescu. ministrul afacerilor 
externe, Nicolae Doicaru, consi
lier al președintelui Republicii, 
Nicolae Ionescu, ministru _ secre
tar de stat la Ministerul' Co
merțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale, 
Constantin Mitea, consilier al 
președintelui Republicii. Ion M. 
Nicolae, adjunct al ministrului 
industriei chimice, Marin Trăis- 
taru, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării 
conomice internaționale, Con- 
antin Căruntu, ambasadorul

.omâniei în Kuweit.
După intilnirea din cursul 

dimineții, în' cadrul căreia cei 
doi șefi de stat au avut un 
schimb de vederi de ansamblu 
asupra problemelor de interes 
comun, convorbirile oficiale
româno-kuweitiene la nivel 
inalt au oferit prilejul exami-

nării ample a domeniilor și po
sibilităților de dezvoltare a 
colaborării dintre cele două 
țări <și trecerii în revistă a 
principalelor aspecte ale vieții 
internaționale.

Convorbirile oficiale au evi
dențiat resursele multiple ale 
colaborării româno-kuweitiene, 
precum și dorința celor două 
părți de a fructifica, în benefi
ciul reciproc, aceste disponibi
lități. Au fost reliefate căi și 
mijloace concrete de consolida
re și amplificare a unor ra
porturi reciproc avantajoase de 
coopèrare în domeniul econo
mic și în alte sfere de activi
tate de interes comun.

In cadrul întîlnirii a - avut 

loc, de asemenea, un schimb 
de vederi definitoriu pentru 
interesul major al României și 
Kuweitului față de problemele 
complexe cu care este confrun
tată lumea contemporană, pen
tru voința celor două țări de a 
acționa în vederea așezării re
lațiilor dintre state pe deplina 
egalitate și respect al indepen
denței și suveranității, pe drep
tul fiecărui popor de a fi stăpin 
pe bogățiile sale, pentru edifi
carea unei noi ordini economice 
internaționale care să asigure e- 
liminarea decalajelor, dezvolta
rea tuturor țărilor.

O atenție deosebită a fost a- 
cordată situației din Orientul 
Mijlociu,- reafirmîndu-se și cu 

acest prilej poziția consecventă 
a României de soluționare paș
nică a conflictului pc baza re
tragerii Israelului din teritoriile 
arabe ocupate in urma războiu
lui din 1967 și rezolvarea pro
blemei poporului palestinian in 
conformitate cu interesele și as
pirațiile sale legitime, inclusiv 
crearea unui stat palestinian 
de-sine-stătător.

Dialogul la nivel inalt româno- 
kuweitian a relevat influența 
pozitivă pe care poate și tre
buie să o aibă asupra climatului 
vieții internaționale înfăptuirea 
unui sistem real de securitate 
și cooperare în Europa.

In cadrul schimbului de opinii 
s-a evidențiat contribuția pe
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care trebuie să o aducă țările 
in curs de dezvoltare, țările ne
aliniate. țările mici și mijlocii, 
loate statele la rezolvarea pro
blemelor internaționale. In acest 
context s-a subliniat necesita
tea creșterii rolului O.N.U. în 
viața internațională.

Cu deplină satisfacție s-a sub
liniat faptul că cele două state, 
guvernul român și guvernul ku- 
weitian au colaborat activ in- 
tr-o serie de probleme pe plan 
internațional și s-a reafirmat 
dorința ca această conlucrare să 
se dezvolte tot mai mult.

Convorbirile oficiale româno- 
kuweitiene la nivel înalt s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere reciprocă.

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

Fiecare zi, folosită din plin 
pentru accelerarea 
lucrărilor de sezon

Campania de primăvară sc desfășoară în ritm alert pe tot cu
prinsul țării. Multitudinea lucrărilor de sezon care se efectuează 
în cîmp, grădini, vii și livezi, în sistemele, de irigații, impune o 
riguroasă organizare a muncii pentru desfășurarea activităților 
pe tot pai'cursul zilei, într-un înalt spirit de disciplină și res
ponsabilitate. Primăvara tîrzie obligă la RITMICITATE și 
CALITATE pentru încadrarea tuturor lucrărilor in epoca optimă, 
factor hotărîtor în realizarea unor producții sporite în acest an. 
Relatările reporterilor noștri atestă pulsul activ al muncii des
fășurate pe ogoare.

ALBA :
In’ județul ALBA se înregis

trează o amplă mobilizare de 
forțe la executarea lucrărilor a- 
gricole de primăvară. Coopera
torii și mecanizatorii, cons'tituiți 
in formațiuni mixte. lucrează 
din zori și pînă noaptea la se
mănatul culturilor din prima e- 
pocă și la pregătirea patului 
germinativ. Pînă luni. 29 martie, 
în cooperativele agricole au fost 
însămînțate 250 ha cu sfeclă. 54 
ha cu legume, 30 ha cu cartofi 
timpurii și 152 ha cu culturi fu
rajere.

Terenurile cooperativei agri
cole din Galda de Jos au căpă
tat aspectul unui imens șantier, 
sub acțiunea concertată a oa
menilor și mașinilor. Se lucrea
ză cu spor la răsadnițe, unde au 
fost însămînțate deja varza de 
vară, tomatele, ardeiul. gogo- 
șarii și vinetele, precum și 1 200 
metri pătrați cu tutun. Peste 
200 de cooperatori participă la 
plantarea ultimelor suprafețe cu 
cartofi, iar alte forțe sint con
centrate la vie unde se fac tăie
rile de primăvară.

După ce au fertilizat cu în
grășăminte organice și chimice 
aproape 500 hectare, după ce au 
terminat arăturile și lucrările 
de pregătire a terenului, coope
ratorii și mecanizatorii din Crâ- 
ciunel au trecut cu toate forțele 
la semănatul cartofilor, al sfeclei 
de zahăr și al sfeclei furajere. 
Sub auspicii promițătoare a , de
butat campania de primăvară și 
în cooperativele Teiuș, Unirea, 
Bucerdea Grinoasă, Valea Lun

Calitatea produselor - 
o problemă de conștiință, 
de înaltă responsabilitate
Produsele tricotate, cu marea 

„Zimbrul“ Suceava sint recu
noscute pentru calitatea lor deo
sebită, nu numai în țară, ci și 
în cîteva zeci de țări ale lumii. 
Acest succes este datorat clima
tului de ordine și disciplină in
staurat în toate secțiile de pro
ducție, inițiativelor declanșate 
de organizația U.T.C. in acest 
sens. Principalul obiectiv al în
trecerii intre toate colectivele 
de tineri din secțiile de bază ale 
întreprinderii vizează, dealtfel 
ridicarea continuă a calităților 
estetice și funcționale ale tricota
jelor, găsirea unor noi modele 
care să corespundă cerințelor 
tot mai exigente ale cumpără
torilor. Totodată, s-a urmărit 
de către toți factorii de condu
cere din unitate continua per
fecționare a organizării activită
ții în fiecare secție, întărirea 
exigenței controlului tehnic de 
calitate, a răspunderii fiecărui 
muncitor pentru produsul con
fecționat. Drept rezultat. în 
ultimul timp, indicele de reali
zare a calității tricotajelor a 
crescut de la 87 la sută, la sfîr- 
șitul anului trecut, la peste 96 
la sută în lunile februarie și 
martie ale acestui an. „Sint sec
ții în care lucrează numai ute- 
ciști, ne spune tovarășa Viorica 
Ciobanu, secretara comitetului 
U.T.C. din fabrică, unde de luni 
de zile nu a mai fost înregistrat 
nici un rebut“. Din situațiile 
prezentate aveam să vedem insă 
că tinerii din secțiile confecții I 
și II — unde procentul de cali

gă, Daia și altele. Există însă 
cooperative unde semănatul și 
celelalte lucrări agricole de se
zon ' înregistrează mari restanțe. 
Nici pînă la această oră nu au 
fost terminate arăturile la 
C.A.P. Benic, Săliște, Rădești, 
Săsciori, iar la alte unități, cum 
sînt cele din Cunța, Șibot. Tă
uni, Pianul de Jos, au fost ne
glijate lucrările de fertilizare, o 
mare cantitate de îngrășăminte 
organice aflîndu-se încă la graj
duri. Este necesar să se ia mă
suri urgente pentru recuperarea 
tuturor restanțelor. z

ARAD:
Una din lucrările importante 

prezente pe agenda de lucru a 
cooperatorilor din unitățile agri
cole ale județului ARAD este 
Întreținerea sistemelor de iri

Alte veșta de pc ogoare
• Campania de semănat a sfeclei de zahăr se apropie de fi

nal in județul Ilfov. De aceea, eforturile mecanizatorilor sint 
îndreptate acum spre pregătirea patului germinativ in vederea 
semănatului culturilor de floarea-soarelui și porumb. Concomi
tent cu discuitul, suprafața zilnică a ajuns la 20 000 ha, se efec
tuează și erbicidatul. O atenție deosebită se acordă calității, așa 
cum se poate constata in unitățile agricole Frumușani, Ghimpați, 
Urziceni, Călugăreai ș.a.

• In județul\Dolj, au fost însămînțate cu culturi din prima 
epocă 70 la sută din suprafața prevăzută. S-a terminat plantarea 
cartofilor timpurii și sc apropie de sfirșit semănatul sfeclei de 
zahăr și al plantelor de nutreț. Paralel, in județ au fost grăpate 
ogoarele pe 150 000 hectare și au început pregătirile pe terenurile 
planificate pentru însămințarea culturilor de floarea-soarelui și 
porumb.

Grupaj realizat de ; AL. BALGRADEAN și D. DUCA

JUDEȚUL TIMIȘ:

tate este realizat lunar sută la 
sută — sint. totodată, exemplu 
de disciplină, de dăruire în 
muncă. Pină în prezent în a- 
ceste secții nu s-au înregistrat 
absențe nemotivate și a fost rea
lizată peste plan, în primele trei 
luni ale anului, o producție su
plimentară în valoare de cîteva 
zeci de mii de lei.

O contribuție deosebită la ob
ținerea acestor succese și-a a- 
dus-o relansarea de către orga
nizația U.T.C. a unei inițiative 
mai veehi „Utecistul, model de 
comportare și disciplină“, prin 
aplicarea căreia s-au obținut re
zultate foarte bune în antrena
rea tuturor tinerilor la fabrica
rea de produse de cea mai bună 
calitate, întărirea ordinii și dis
ciplinei la fiecare loc de muncă. 
O comisie formată din repre
zentanți ai celor 19 organizații 
U.T.C. din unitate analizează 
săptăminal rezultatele obținute, 
și, în adunările generale, acestea 
sint aduse la cunoștința tuturor 
tinerilor. Sint, totodată, anali
zate cauzele care au dus la re- 
butarea unui produs sau la con
fecționarea unui tricot de cali
tate mai slabă.

La obținerea acestor rezultate, 
o contribuție hotărîtoare au a- 
vut-o preocuparea continuă 
pentru creșterea nivelului de 
calificare a fiecărui tînăr, mun
ca politico-educativă și dezba-

NICOLAE MILITARU

(Continuare în pag. a Il-a) 

gații. „Practic, pînă la această 
dată — ne informează inginerul 
Vitomir Dobrity, șeful biroului 
producție vegetală de la Direc
ția agricolă a județului Arad — 
mai mult de jumătate din siste
mele noastre, peste 15 600 ha, 
sînt gata să înceapă udările. 
Paralel cu efectuarea lucrărilor 
de întreținere și revizuire a 
motopompelor, aspersoarelor, a- 
ripilor de ploaie — care sînt 
gata în procent de 65 la sută — 
se acționează și la extinderea 
sistemelor cu încă 1 500 hecta
re“. Raidul efectuat prin mai 
multe unități ne-a dat posibili
tatea să vedem că pe lingă sis
temele mari cum sînt Semlac- 
Perg, Fintînele-Sagu și altele o 
atenție deosebită se acordă sis
temelor locale. La Aradul Nou,' 
de exemplu, se lucra de zor la 
curățarea canalelor ce se întind 
pe o lungime de 6 kilometri. La 
Fintînele, canalul principal în 
lungime de 2 km și cele secun
dare în lungime de peste 4 km 
erau deja curățate. Motopom
pelor și tuturor celorlalte utila-, 
je li se făcuseră ultimele veri
ficări.

Primul șantier 
al tineretului 
din acest an

ln cursul acestui an, prin 
amplele lucrări de îmbunătățiri 
funciare și combatere a. excesu
lui de umiditate figurează și 
cele de completare a rețelei de 
canale terțiare și secundare din 
bazinul Ghiroda-Recaș. In pri
ma etapă este prevăzută dis
locarea a 30 000 m.c. pămint ce 
vor afecta nu mai puțin de 
3 000 ha. Finalizarea acestui am
plu proiect, prevăzut a se rea
liza prin acțiuni de muncă vo- 
luntar-patriotică, a început in 
prima zi din această săptămână 
prin deschiderea unui șantier al 
tineretului. Angajamentul ce
lor 1 000 de tineri — elevi ' și 
muncitori din municipiul Timiș 
— citi vor lucra zilnic timp de 
două săptămâni — se va concre
tiza în două canale în lungime 
de aproape 2 400 metri liniari. De 
menționat că proiectarea și a- 
sistența tehnică sint asigurate 
tot prin muncă voluntar-patrio- 
tică de către tinerii specialiști 
din cadrul O.I.F.P.C.A.

ION DANCEA

ÎN PAGINA a 2-a

DEZBATERI
ÎN PREGĂTIREA 
CONGRESULUI 

EDUCAȚIEI POLITICE 
SI CULTURII 
SOCIALISTE

Dineu oficial oferit 
de președintele 

Nicolae Ceaușescu

UN EVENIMENT DEOSEBIT DE 
IMPORTANT ÎN DEZVOLTAREA 
ASCENDENTĂ A RELAȚIILOR 

ROMÂNO-ELENE

Președintele Nicolae Ceaușescu ți tovarășa Elena Ceaușescu. împreună cu emirul Kuweitului, 
vizi tind Palatul Seif

Președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a oferit, la încheie
rea celei de-a doua zi a vizitei 
in Kuweit, un dineu oficial în 
saloanele Hotelului Hilton, în o- 
noarea emirului Kuweitului, 
șeic Sabah' Al-Salem Al-Sabah.

De la Palatul Dasman, unde 
au avut ioc convorbirile oficiale 
româno-kuweitiene la nivel 
inalt, cei doi șefi de stat au so
sit împreună, fiind întîmpinați 
de cele mai înalte oficialități 
kuweitiene, precum și de per
soanele oficiale române care îl 
însoțesc pe președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și emirul Kuweitului sînt conduși 
la Salonul de aur al hote
lului, unde se întrețin cordial, 
de față fiind, din partea kuwei
tiană, șeic Jaber Al-Ahmed Al- 
Jaber Al-Sabah, prințul moște
nitor și prim-ministru al gu
vernului, Khalid Saleh Al- 
Ghunaim, președintele Adunării 
Naționale, Jaber Al-Abdula, 
consilierul special al emirului,

membri ai familiei emirului Ku
weitului, iar din partea româ
nă, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, Nicolae 
Doicaru, consilier al președin
telui Republicii. Nicolae Iones
cu. ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Inter
naționale. Constantin Mitea, 
consilier al președintelui Repu
blicii, celelalte persoane oficia
le.

Au luat parte, de asemenea, 
ambasadorul României în Ku
weit și ambasadorul kuweitian 
in 'țara noastră.

Cei doi șefi de stat au primit, 
apoi, salutul membrilor guver
nului, al altor personalități ale 
vieții politice, economice și cul
turale kuweitiene, precum și al 
șefilor misiunilor diplomatice a- 
creditați în Kuweit participanți 
la dineul oficial.

Dineul s-a desfășurat sub 
semnul stimei și prețuirii reci
proce, intr-o atmosferă de caldă 
cordialitate și prietenie.

In cronica raporturilor tradi
ționale, statornicite între po
porul român și elen — popoare 
cu o existență milenară în spa
țiul geografic ăl Balcanilor — 
s-au înscris în aceste zile noi 
pagini, de o deosebită impor
tanță, care-și vor pune, fără 
îndoială, puternic amprenta a- 
supra adincirii prieteniei, a ex
tinderii și intensificării colabo
rării multilaterale dintre Româ
nia și Grecia. Vizita președin
telui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu în 
Grecia, la invitația președinte
lui Republicii Elene, Constantin 
Tsatsos, a constituit un moment 
care a adăugat noi valențe con
lucrării româno-elene, deschi- 
zînd largi perspective relațiilor 
prietenești, cooperării reciproce, 
in interesul ambelor popoare, al 
cauzei păcii, înțelegerii în Bal
cani și în întreaga lume.

Atmosfera extrem de călduroa
să rezervată inalților soli ai po
porului român, pretutindeni 
unde- au poposit pe pămintul 
ospitalier al Eladei, convorbi
rile rodnice, soldate — așa cum

rezultă din Comunicatul comun 
— prin semnarea unor noi acor
duri, continuitatea dialogului 
fertil, început in primăvara a- 
nului trecut, cu prilejul vizitei 
în România a primului ministru 
grec Constantin Karamanlis, 
confirmă dorința comună a 
României și Greciei de a ridica 
la noi cote colaborarea în toate 
domeniile.

In convorbirile oficiale cele 
două părți au trecut în revistă 
stadiul actual și au analizat 
perspectivele dezvoltării relați- 
ilor bilaterale, efectuîndu-se 
totodată un amplu schimb de o- 
pinii privind problemele inter
naționale.

In ceea ce privește raporturile 
româno-elene, s-a exprimat sa
tisfacția pentru cursul lor as
cendent, raporturi care se înte
meiază pe principiile și nor
mele dreptului internațional, 
ale Declarației solemne comune, 
semnată la București în anul 
1975. Pe planul schimburilor 
comerciale a fost reafirmată 
voința ambelor părți de a de
pune eforturi susținute, astfel 
îneît volumul comercial, pe du-

rata viitorilor cinci ani, să se 
dubleze, in raport cu perioada 
precedentă. S-a reafirmat hotă- 
nrea de a sprijini realizarea u- 
nor proiecte comune, de a di
versifica și intensifica coope
rarea economică. industrială, 
tehnica și științifică, in dome
niul turismului, transporturilor 
și comunicațiilor, culturii și ar
tei. apreciindu-se că există încă 
numeroase posibilități vizind 
colaborarea, aprofundarea cu
noașterii reciproce. Pentru a 
consolida și intensifica legătu
rile dintre cele două țări, pre
ședintele României și primul 
ministru elen au semnat Acor
dul pe termen lung de cooperare 
industrială și tehnică. De ase
menea, au mai fost semnate 
acordurile comerciale pe termen 
lung și de plăți.

Abordind probleme internațio
nale actuale, s-a exprimat satis
facția pentru încheierea Confe
rinței general-europene, subli- 
nnndu-se necesitatea de a con-

IOAN TIMOFTE
(Continuare în pag, a IlI-a)
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Dezbateri în pregătirea Congresului
educației politice și culturii socialiste

5
ARGEȘ:

Acțiuni politico-educative
dedicate celei dea 55 a

aniversări

PRIMUL PARTID POLITIC
AL CLASEI MUNCITOARE

DIN ROMÂNIA I

Pornindu-se de la concluzia că 
integrarea socială a tineretului, 
participarea sa conștientă la edi
ficarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate sint in legă
tură nemijlocită cu gradul 
de pregătire politico-ideologica, 
profesională, științifică și de cul
tură generală, atit în darea de 
seamă prezentată în cadrul ple
narei Comitetului județean 
Cluj al U/r.C. cit și in luă
rile de cuvînt, s-a pledat pen
tru realizarea unui program bo
gat și vîiriat de activități menite 
să contribuie la formarea unor 
convingeri politice ferme ale ti
nerilor, pentru educarea lor 
prin muncă și pentru muncă po
trivit înaltelor exigențe promo
vate de Codul moral al comu
niștilor. Faptul că un județ cu 
o pondere atit de mare în an
samblul economiei naționale cum 
este Clujul a realizat indicato
rii cincinalului 1971—1975 cu un 
avans de 83 de zile, demonstrea
ză convingător eficiența muncii 
politice care a făcut din tinerii 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități 
activi la realizarea 
relevind totodată 
periență pozitivă acumulată de 
toate organizațiile U.T.C. Numai 
că sarcinile sporite ale actualu- 

•lui cincinal, realitățile județului 
au impus și impun îrj, conti
nuare eforturi intense pentru 
formarea și perfecționarea con
tinuă a forței de muncă.

Prin prisma acestor ce
rințe s-au și dezbătut de fapt 
neimplinirile existente în activi
tatea organizațiilor, a membrilor 
lor. S-au făcut referiri la ca
zurile unor tineri care nu-și în
deplinesc îndatoririle față de 
care organizația U.T.C. nu a 
acționat cu fermitate : tineri care 
nu se străduiesc să-și ridice ni
velul de pregătire ' teoretică și 
practică, care sint certați cu

Plenara Comitetului 
județean Cluj al U.T.C.

participanți 
sarcinilor, 

și o ex- I

disciplina, sosesc cu întîrziere .a 
locul de muncă, absentează, 
nu-și îndeplinesc -norma de lu
cru, iar alții, și mai grav, pre
feră să ducă o viață parazitară, 
ajungînd chiar să săvîrșească 
infracțiuni. In cuvîntul lor Au- 
gustin Varian. prim secretar al 
Comitetului municipal Dej, Ioan 
Iușan, secretarul comitetului 
U.T.C. de la Grupul de șantiere 
Someș, și Victor Rodina, procu
ror șef al județului, au subliniat 
că se cere diversificarea forme
lor și metodelor de prevenire a 
unor asemenea fapte și mentali
tăți. Alți vorbitori au insistat în 
continuare, cu justificat interes 
asupra formării tinerilor, încă de 
pe băncile școlii în spiritul răs
punderii și disciplinei muncito-

rești, prin accelerarea integrării 
învățămîntului cu producția. A- 
cest lucru este cu atit mai ne
cesar cu cit la Cluj-Napoca, a- 
proximativ o treime din popu
lația orașului învață pe băncile 
școlilor și facultăților, mii de 
tineri se pregătesc să devină 
muncitori, tehnicieni și ingineri, 
specialiști în diverse domenii, oa
meni capabili să preia șta
feta muncii, să îndeplinească 
sarcini de maximă răspun
dere în edificarea țării. Pen
tru aceasta însă, se impune din 
partea școlilor, a facultăților o 
mai intensă conlucrare cu colec
tivele tinerilor muncitori, dar 
nu numai sub formă de întîlniri 
cu prilejul unor ocazii festive, 
ci direct, în procesul muncii 
productive, acolo unde se desfă
șoară practica în producție sau 
în cadrul altor activități comu
ne. Numai astfel spiritul mun
citoresc va deveni o componentă 
de bază a activității lor in pre
zent și viitor. Prin dezbateri 
ample; exigente, prin măsurile 
constructive adoptate pe temeiul 
propunerilor făcute de vorbitori, 
plenara a evidențiat hotărîrea și 
angajamentul tuturor organiza
țiilor U.T.C. de a munci și ac
ționa cu fermitate pentru a face 
din programul partidului, din 
Codul eticii și echității socialiste 
o lege definitorie a. climatului 
de muncă și viață de zi cu zi.

de eroi uteciști“
La Galeriile de artă „Metopa" 

din municipiul Pitești este des
chisă expoziția de artă tematică 
„Figuri de eroi uteciști." Nume
roși artiști plastici argeșeni, din
tre care amintim pe Ileana Giu- 
ra. Ana și Sorin Ilfoveanu, Au
rel Calotă, Traian Secară, reali
zează în ulei, guașă, tuș și 
ghips, chipuri de eroi uteciști. 
(Lucian Tudose).

CARAȘ-SEVERIN:

Simpozion

ION MIHALACHE

Activitatea organizației să se definească
prin contribuția personală

a fiecărui utecist
Plenara Comitetului județean 

Satu Mare al U.T.C. s-a înscris, 
prin problemele puse în dezba
tere, prin propunerile făcute și 
angajamentele asumate,, ca un 
moment important. în. viața or
ganizației, punctul de referință 
al viitoarei sale activități. Situ- 
înd in cehtruldezbaterilor for
marea convingerilor comuniste de 
muncă și viață, plenara a anali
zat modul în care se materiali
zează acestea în producție, 
muncă. învățătură, in compor
tamentul tinerilor. Eugen Chio- 
rdan, prim-secretar al Comi
tetului municipal Satu Mare al 
U.T.C., Florica Guand, secretar 
al Comitetului 
treprindereâ
Sebastian Banc, secretar al Co
mitetului U.T.C. al fabricii de 
sticlă „Poiana Codrului“, Otilia 
Florea, profesor la Școala ge
nerală Halmeu. Doina Donuțiu, 
președinta Tribunalului jude
țean, toți cei care au luat cu-

vîntul, și au fost mulți la nu
măr. ar fi putut aduce extrem 
de multe argumente prin care 
să definească atitudinea anga- 
jantă a tinerilor români, 
ghiari, germani 
naționalități, 
muncesc pe

ma- 
și de alte 

care trăiesc și 
aceste meleaguri,

Plenara Comitetului 
județean Satu Mare 

al U.T.C.

U.T.C. de la in-
Solidaritatea“,

hotărîrea de a participa ne
mijlocit la înflorirea patriei 
noastre socialiste. Pentru că 
in bilanțul muncii au fost 
înscrise rezultate meritorii1: 
24 000 de tineri cuprinși in 
întrecerea utecistă. 16 000 de 
tineri participanți la olimpiade 
și concursuri pe meserii, peste 
două milioane lei economii din

Calitatea produselor
(Urmare din pag. I)

terile organizate cu regularitate 
in principal, cunoașterea de 
calificare .și perfecționare la 
care sint cuprinși în -prezent 
cîteva mii de tineri urmăresc, 
în principal, cunoașterea de 
către toți uteciștii a performan
telor și caracteristicilor mașini
lor cu care muncesc, a tehnolo
giilor de fabricație aflate in 
continuă perfecționare. în ca
drul acestor cursuri sint orga
nizate dezbateri in care le sint 
prezentate tinerilor consecin
țele pe care le suportă colecti
vul, pierderile înregistrate de 
întreprindere in situația reduce
rii cu un singur procent a indi
celui calitativ al unui produs, 
importanta pe care o are res
pectarea ordinii și disciplinei,

pentru obținerea unor produse 
de un înalt nivel calitativ. •

Tot ca o contribuție a tineri
lor la ridicarea calității produ
selor. creșterea prestigului măr
cii întreprinderii, mai notăha 
angajamentul organizației U.T.C. 
de a realiza în acest an — prin 
concepția uteciștilor — 26 de 
modele de tricotaje noi. Pină la 
începutul acestei luni 7 astfel de 
modele au intrat deja în pro
ducție de serie, urmind ca pină 
la 1 aprilie să mai fie asimilate 
încă 3 produse noi. «Aceste 
succese înregistrate de colecti
vul nostru pină acum — sublinia 
tînărul inginer Gheorghe Butna- 
ru — sint de fapt un îndemn 
pentru noi căutări, pentru con
tinua perfecționare a produ
selor fabricate în întreprinderea 
„Zimbrul“».

aplicarea inovațiilor, Invențiilor 
și raționalizărilor, participarea 
tuturor uteciștilor la acțiunile de 
muncă patriotică etc. Ceea ce 
se cuvine evidențiat e faptul că 
plenara a pus un accent deose
bit pe neajunsurile existente, 
stabilind direcțiile .de acțiune, 
formele si modalitățile prin care 
să se asigure un caracter con
cret și eficient muncii politi.co- 
educative. O atenție deosebită a 
fost acordată învățămîntului po- 
litico-ideologic în care au fpst 
cuprinși peste 56 000 de tineri, 
învățămîntul politic a asigurat 
cadrul corespunzător pentru 
îmbunătățirea și perfecționarea 
întregii activități, cadru în care 
s-au integrat și numeroase ma
nifestări, dezbateri, simpozioa
ne, întîlniri cu activiști de partid 
și de stat și vechi militanți ai 
mișcării muncitorești. Plenara a 
stabilit măsuri pentru ancorarea 
tuturor cursurilor în probleme
le concrete ale tinerilor, creș
terea calitativă a expunerilor și 
dezbaterilor.
întreaga 
buie să 
di nea 
lipsuri, 
noului în toate domeniile. Edu
carea materialist-științifică a ti
nerilor s-a impus ca una din 
direcțiile principale de acțiune. 
S-a recomandat, ' totodată, o mai 
mare preocupare pentru cuprin
derea tuturor uteciștilor în ac
tivitatea culturală de masă, o 
propagandă mai intensă a cărții 
în rîndul acestora. '

A fost, în ansamblu, o dezba
tere exigentă asupra muncii și 
vieții uteciștilor din organiza
țiile sătmărene, în care s-a sub
liniat că, pentru eliminarea tu
turor neajunsurilor care mai 
persistă se cere adoptarea unui 
stil de muncă mai concret, ra
portarea la prioritățile fiecărei 
etape, forme diversificate, a- 
tractive și, mai ales; un con
trol permanent asupra îndepli
nirii propriilor hotărîri și an
gajamente.

concluzionînd că 
activitate viitoare tre- 
fie dominată de atitu- 
intransigentă față de 

pentru promovarea

LIDIA POPESCU

UNIVERSITATEA POPULARA BUCUREȘTI 
SECTORUL 5

CASA 
N.11

DE CULTURĂ 
BĂLCESCU“

Str. 11 Iunie nr. 41, telefoane : 23 43 45 și 23 67 00
Stația Parcul Libertății

CURSURI CU FRECVENTA
In cadrul Instituției noastre funcționează următoarele cursuri 

cu frecvență :
STENOGRAFIA
(îmbinată cu înregistrarea magnetofonică) .
DACTILOGRAFIA
(metoda „oarbă", științifică, cu toate degetele)
LUCRĂRILE DE SECRETARIAT
(completate cu probleme de legislație șl corespondență ofi

cială)
MINUIREA aparaturii telex și a mașinilor de calculat
LIMBILE DE LARGA CIRCULAȚIE
Engleza, franceza, rusa, germana.

CURSURILE PRIN CORESPONDENȚA
(fără frecvență)

In afară de cursurile cu frecvență se predau prin cores
pondentă (fără frecvență) următoarele cursuri :

STENOGRAFIE
DACTILOGRAFIE
SECRETARIAT
Cursurile sint conduse de stenograful PAUL MIHÂILA, fost 

director al primei școli de stenografie a statului.
Se mai predau și :
CROITORIE - BALET COPII - ACORDEON - CINECLUB - 

CREAȚIE Șl CULTURA CINEMATOGRAFICA.
Studenții și elevii se bucură de reducerea taxelor cu 50%.
Informații, prin telefon și în scris se dau la adresa de 

mai sus.

Un amplu și instructiv sim
pozion, intitulat ,,Din istoria 
mișcării comuniste și muncito
rești pe meleagurile Caraș-Se- 
verinului“, a avut loc la Grupul 
școlar C. S. Reșița. Profesori, 
cercetători ai Arhivelor statului, 
muzeografi au prezentat comu
nicări privind începuturile miș
cării muncitorești pe meleagurile 
Caraș-Severinului, acțiunile 
muncitorești din Reșița în 1919, 
greva generală de la Reșița din 
primăvara anului 1926. activita
tea organizațiilor revoluționare 
de tineret din Reșița în timpul 
crizei economice (1929—1933) 
contribuția Diviziei 19 infanterie 
în județul Caraș-Severin, in ca
drul Insurecției naționale armate 
antifasciste și antiimperialiste, 
pentru apărarea frontierelor de 
vest ale țării, despre reprezen
tanții de seamă ai mișcării so
cialiste și muncitorești din Tran
silvania etc.

Cu acest prilej, s-a deschis și 
o expoziție de documente pri
vind mișcarea comunistă și mun
citorească în județul Caraș- 
Severin. (V. R.).

ședință de județ. Constituit pe 
„pilonii“ cenaclului elevilor de 
la Liceul pedagogic, noua gru
pare reunește — sub conducerea 
tînărului profesor și cunoscutu
lui poet Ștefan Dumitrescu, de 
trei ani animatorul vieții cul- 
tural-artistice a elevilor — vi
itori educatori, tineri care-și în
cearcă talentul in creația lite
rară, pictură, muzică, dorind să 
contribuie cu talentul și în
flăcărarea lor patriotică la ma
rea operă de creație a României 
socialiste, să-i îndemne pe ti
neri la obținerea unor realizări 
tot mai mari in activitatea lor. 
Ei au dedicat manifestarea i- 
naugurală muncitorilor Uzinei 
de alumină, adresind. cu acest 
prilej, tuturor uteciștilor din ju
dețul Tulcea. chemarea la în
trecere pentru îndeplinirea îna
inte de termen a planului cin
cinal. Chemarea a fost recep
tată cu mult entuziasm, marcind, 
totodată, caracterul activ a.1 ce
naclului „■România, viitoare", cel 
care va promova în creația mem
brilor săi înaltele idealuri 
litice și sentimente profund 
triotice.

Tinerii creatori tulceni 
avea, următoarea ’întilnire
Uteciștii din orașul Mahmudia. 
(R. Vasile).

CLUJ:

„Congresul al Xl-lea
al P.C.R.-congresul
devenirii comuniste

a patriei“

TULCEA:

Cenaclul
u

po~ 
pa-

vnr
cu

COVASNA:

— 83 de ani de la crearea P.S.D.M.R.—

„România viitoare
In sala Casei 

sindicatelor din ... ..
loc prima ședință a cenaclului 
„România viitoare" al organiza
ției U.T.Q. din municipiul re-

de cultură a 
Tulcea a avut

Producții record
Uteciștii de la Întreprinderea 

textilă „Oltul“ din Sfintu Gheor
ghe, de la Întreprinderea de șu
ruburi și de la Întreprinderea 
de amidon din Tirgu Secuiesc, 
de la I.P.L. Covasna ș.a. au de
clarat săptămină 22—27 martie — 
Săptămină de producție record. 
Printre obiective : depășirea sar
cinilor de plan cu 1 la sută ; 
produse de calitate ; economisi
rea de materiale, materii prime, 
tubrifianți și energie electrică ; 
nici un întirziat de la program, 
nici un absent nemotivat ; nici 
un utilaj sub randamentul pla
nificat. Totodată, în această săp- 
tămînă s-au intensificat acțiu
nile de muncă patriotică ale ti
nerilor în sprijinul producției, 
ca și cele pentru înfrumusețarea 
localităților și a incintei între
prinderilor. Tinerii din unitățile 
de producție din județul Co
vasna au finalizat această amplă 
acțiune printr-o participare ac
tivă, amplă și eficientă la îm
plinirea obiectivelor propuse. 
(D. H.).

u V

In sala de spectacole a Casei 
de cultură a studenților din 
Cluj-Napoca, a avut loc întrece
rea finală a concursului ..Con
gresul al Xl-lea al P.C.R. — 
congresul devenirii comuniste a 
patriei“, organizat de Comitetul 
județean Cluj al U.T.C.

Pe scenă au urcat, echipajele 
din Cîmpia-Turzii. Gherla, Hue
din, Turda, Dej, Cluj-Napoca și 
din comunele Aiuniș, Cițcău, 
Călățele, Gilău, Luna și. Mociu. 
cele mai bune echipaje la fazele 
pe orașe, municipii și centre ru
rale. (Anuța Lungu).

CONSTANȚA :

File de istorie eroică
Aflat in aceste zile în plină 

desfășurare, concursul „Cine știe 
ciștigă“, pe tema : 55 de ani de 

'luptă și muncă sub conducerea 
P.C.R., constituie una dintre ac
țiunile cultural-educative de 
amploare prin care este intim- 
pinată pe meleagurile dobrogene 
aniversarea partidului nostru. 
„Această acțiune — ne spune 
Iosif Șerb, directorul Casei de 
cultură din Eforie — se adre
sează tineretului, avind drept 
scop cunoașterea și rememora
rea unor ; 
trecut de 
precum și 
bindite în 
conducerea 
strucției socialiste, 
trenează un mare 
neri. (Nicotină Garici).

pagini din gloriosul 
luptă al partidului, 
marile 
patria

i P.C.R.

realizări 
noastră 

în anii 
Concursul an- 
nutnăr de ti-

do- 
sub 

cori

Se implinesc 83 de ani de la 
constituirea primului partid po
litic al clasei muncitoare din 
România, eveniment cu 'profun
de semnificații in viața între
gului popor, in lupta pentru îm
plinirea înaltelor idealuri de li
bertate, progres și dreptate so
cială. Crearea p.S.D.M.R. consti
tuie unul din remarcabilele mo
mente care ilustrează bogatele 
tradiții revoluționare pe care 
și-a întemeiat întotdeauna acti
vitatea Partidul Comunist ' 
Român, forța politică prin a că
rei acțiune revoluționară au 
prins viață năzuințele care i-au 
animat pe întemeietorii.partidu- 
lui muncitoresc în urmă cu 83 
de ani.

Formarea P.S.D.M.R. a finali
zat, la vremea respectivă, un 
profund și amplu proces de dez
voltare a luptei proletariatului 
român împotriva exploatării, de 
maturizare organizatorică, poli
tică, și ideologică a clasei mun
citoare pe bazele concepției 
marxiste despre lume și viață. 
Așa cum sublinia secretarul ge
neral al P.C.R.. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, apari
ția Partidului Social Democrat 
al Muncitorilor pe scena politi
că a țării s-a impus ca „un mo
ment de însemnătate istorică in 
dezvoltarea luptelor sociale din 
țara noastră, in organizarea cla
sei muncitoare pe plan național“.

Marcind o superioară treaptă 
în procesul de unire a socialis
mului științific cu mișcarea 
muncitorească din România, ac
tivitatea miiitanților P.S.D.M.R. 
a influențat de o manieră, ex
trem de importantă organizarea 
și înrolarea maselor sub steagul 
socialist al luptei pentru drep
turi economice și politice. Aceas
ta s-a datorat faptului că, încă 
de la înființarea sa, P.S.D.M.R. 
a fost strîns legat de interesele 
fundamentale ale clasei munci
toare, s-a implicat combativ în 
problemele care frămîntau în 
acel timp societatea româneas
că: problema agrară, dezvolta
rea industrială a țării, desăvîr- 
șirea statului național român, 
democratizarea regimului politic. 
Datorită acestui fapt programul 
de luptă al Partidului Social De
mocrat al Muncitorilor a exerci
tat o puternică atracție asupra 
maselor, contribuind la mobili
zarea forțelor progresiste și de
mocratice bătălia istorică

pentru o Românie democratică, 
unită, prosperă.

Perioada care a urmat înfiin
țării partidului politic al clasei 
muncitoare a fost, după cum se 
știe, caracterizată de ample lupte 
de clasă, mișcarea socialistă 
dezvoltîndu-se impetuos, eviden
țiind un caracter proletar tot 
mai profund. în acei ani ai în
ceputului de veac s-a extins ac
tivitatea organizațiilor muncito
rești pentru apărarea intereselor 
de clasă ale proletariatului, pen
tru democratizarea vieții țării 
corespunzător intereselor vitale 
ale poporului. în condițiile avin- 
tului revoluționar de la sfirșitul 
primului război mondial, ale pro
cesului de radicalizare politi
că și ideologică în' rîndurile 
muncitorilor, precum și în con
dițiile. avintului revoluționar do- 
bindit odată cu greva generală 
din octombrie 1920, in 1921, la 
8 Mai s-a creat Partidul Comu
nist Român, moștenitor direct și 
legitim al mișcării muncitorești 
revoluționare, socialiste din 
România. în istoria căreia for
marea P.S.D.M.R. apare ca un 
moment hotăritor.

Evocarea evenimentului petre
cut cu 83 do ani în urmă, acum, 
în 1976, cind ne pregătim să ani
versăm 55 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Român, 
constituie, evident, prilejul unei 
priviri retrospective a drumului 
străbătut din 1893 și pină în pre
zent, dar, in același timp și în 
primul rînd, un îndemn la inten
sificarea eforturilor dedicate ri
dicării patriei pe noi culmi de 
civilizație și progres, la anga
jare mai activă in traducerea în 
viață a obiectivelor politicii 
partidului de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României 
spre comunism. Pentru noi, cci 
de astăzi, adevărata dovadă de 
cinstire a tradițiilor revoluționa
re ale partidului nostru constă 
în muncă, in dăruirea și entu
ziasmul cu care milităm pentru 
înfăptuirea Programului Parti
dului Comunist Român — pro
gram al propășirii României li
bere și independente, al ridică
rii bunăstării națiunii noastre 
socialiste la înălțimea idealuri
lor pentru care au luptat eroic 
înaintașii.

RUM
TRAIAN GÄNJU

QLORII

Ediția a V-a a concursului 
„Siguranță și măiestrie“ organi
zat de C.C. al U.T.C., Uniunea 
sindicatelor din transporturi si 
telecomunicații și Ministerul 
Transporturilor și Telecomuni
cațiilor, și-a desemnat ciștigă
torii. Locurile fruntașe au fost 
ocupate de tineri, a căror pre
gătire, demonstrată în fața unui 
juriu foarte exigent, s-a dove
dit a fi de foarte bună 
Acest fapt evidențiază 
deosebită __ ' ' ' ,
precedente de cei 5 000 de con- 
curențl, precum și eficienta 
muncii politice desfășurate de 
organizațiile U.T.C.. permanent 
subordonată perfecționării pre
gătirii profesionale. Dealtfel, 
această idee a fost subliniată de 
toți participanții la discuțiile 
consfătuirii incluse în progra
mul de desfășurare a concursu
lui, în cadrul căreia s-a făcut un 
bogat schimb de opinii pe mar
ginea factorilor care contribuie 
la continua îmbunătățire a în
tregii activități a tinerilor, care 
lucrează in tracțiunea și exploa
tarea materialului rulant 
roviar. Din acest punct 
vedere se poate vorbi de 
al doilea autentic ciștig 
cărui beneficiar sint organi
zațiile U.T.C., organizațiile de 
sindicat și departamentul de 
căi ferate din cadrul Minis-

acordată în

calitate, 
atenția 
fazele

fe- 
de 
un 
al

Al TĂRII
ferului Transporturilor și Tele
comunicațiilor, adică organizato
rii înșiși. Concluziile ce s-au 
desprins din concurs, consfătui
re și simpozionul pe tema „Teh
nologii și procedee moderne in 
întreținerea și exploatarea ma
terialului rulant“ sint in măsu
ră să ajute foarte mult conce
perea activității viitoare.

Revenind la ciștigătorii con
cursului, 
mele, să 
locurilor 
vechime 
mică în meseria lor, ceea ce de
monstrează încă o dată atenția 
deosebită pe care au acordat-o 
însușirii temeinice a profesiei 
alese. MECANICI AJUTORI : 
locul I și medalia Meritul C.F.R., 
Alexandru Bologh, 23 de ani, 
depoul Tg. Mureș. regionala 
Brașov ; locul II, Mihai Botez, 
25 de ani, depoul Caransebeș, 
regionala Timișoara ; locul III, 
Ion Mihăluță, 26 ani, depoul 
Galați, regionala Galați. MECA
NICI : locul I. și medalia Me
ritul C.F.R., Ioan Aleodor Bal- 
muș, 25 de ani, depoul Timișoa
ra, regionala Timișoara ; locul 
II, Tudor Făgărășanu, 30 de ani, 
depoul Bacău. regionala Iași ; 
locul III. Aurel Rusu, 29 de ani, 
depoul Buzău, regionala Galați.

înainte de a le da nu- 
notăm că ocupanții 

fruntașe sint tineri cu 
mică, sau chiar foarte

ION DANCEA

Cine-și mai amintește astăzi, 
după aproape două decenii, de 
concursul Drumeții veseli ? Nu 
avea nimeni televizor pe atunci, 
itu existau nici telecronici și nici 
telecronicari, iar întrebările 
răspunsurile nu puteau fi 
mărite decit la radio ; tot 
aparatele noastre de radio 
team auzi un anumit tip de a- 
plauze, cu o înaltă semnificație 
politică. Copiii din sală se 
bucurau și aplaudau nu numai 
pentru că prietenul sau colegul 
lor răspunsese bine-la întrebare, 
ci și pentru dă acele răspunsuri 
conțineau referiri entuziasmante 
la primele mari victorii ale orin- 
duirii socialiste, încă foarte ti- 
nără în anii aceia, cam de virsta 
participanților. Poate că-și mai 
aduc aminte totuși, fie copiii 
care au luat parte la acele con
cursuri, fie excelența lor exami
natori, profesorii Nicolae Saftu 
și Mircea Sântimbreanu, cel 
de-al doilea fiind unul și același 
cu talentatul prozator de azi.

Drumeții veseli, cu șovăielile 
lui firești (nu prea multe !), a 
fost primul concurs cu public 
dintr-o serie pe care o continuă 
astăzi în mod strălucit Drum de 
glorii, concurs pentru tineret 
dedicat aniversării a 100 de ani 
de la cucerirea Independenței de 
stat a României, organizat de 
Radiotelepiziunea română, în co
laborare cu Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, cu 
Consiliul Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din Româ
nia, cu Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor și cu 
Muzeul de istorie a Republicii 
Socialiste România. Desigur. 
Drumeții veseli a fost o compe
tiție cu mult mai modestă. Dar 
două dintre caracteristicile ei au

și 
ur

la 
pu-

rămas și sint fructificate. In 
primul rînd, ca și in cadrul a- 
celui prim concurs aproape le
gendar. întrebările nu se referă 
la lucruri minore, ci la chestiuni 
de maximă importanță privind 
îndeosebi istoria din cele mai 
vechi timpuri și pină azi a 
■României. In al doilea rînd, și 
astăzi, ca și atunci, cine știe nu 
ciștigă nimic sau — dacă vrem, 
și vrem ! — ciștigă totul. Nu o- 
biecte sau bani, ci satisfacția de 
a dovedi cit de multe lucruri 
cunoaște, bucuria de a arăta in

dent. foarte bun. Dar specialistul 
nu a fost pe deplin mulțumit și 
a analizat răspunsul pe larg, fă- 
cind unele corectări și aducind 
completări neapărat 
Rezultatul a fost că, 
micii „polewtici", am

CRONICA T.V.
de Florin Mugur

fața milioanelor de telespecta
tori ce bine își știe — pe dina
fară, dar mai ales pe dinăuntru
— țara și județul, gloria de a-și 

■ reprezenta intr-un mod cit htai
demn locurile în care 
Concurența din Neamț, pe 
i-am urmărit duminică, au 
puns la întrebări cu brio și 
prezentat deosebit de bine 
gătiți, astfel incit, pentru 
ment, județul lor se află pe 
primul loc in competiția care se 
va încheia in zilele sărbătoririi 
centenarului Independenței.

Momente deosebit de frumoase 
au fost mai multe. Am ascultat 
un cor admirabil, muzică „pop" 
bine interpretată, versuri patrio
tice recitate cu însuflețire. (Din 
păcate, numele poeților a rămas 
„sub pecetea tainei“ ; înainte 
de a fi părțile unui „montai“, 
poeziile sint totuși, poezii, iar 
autorii lor nu sint niște ano
nimi...). Dar momentul cel mai 
semnificativ — și de bun augur
— a fost, cred, cel legat de ca- ' 
r ader iști cile ceramicii de, Cucu- 
teni. Un specialist — care se 
vedea că este în același timp și 
un om extrem de pasionat — a ■ 
pus o întrebare. Concurentul a 
dat un răspuns amplu și, evi-

trăiește, 
care 
răs- 
s-au 
pre- 
mo-

necesare, 
datorită 

„puw, v,«. aflat cu 
toții, rostite cu pasiune, o mul
țime de lucruri noi despre un 
subiect care ne interesează as
tăzi mai mult decit înainte de 
a urmări emisiunea. Ne vor 
duce la bibliotecă, vom deschL 
o carte, vom încerca să î 
aflăm și altceva despre ci 
mica de la Cucuteui — și tc 
pentru că, de data aceas, 
concursul a reușit nu numai sa 
ne prezinte lucruri noi, ci și să 
ne trezească interesul pentru ele. 
Am devenit curioși, iar acest re
zultat, dintre cele mai bune ale 
concursului, se datorește „des
chiderii“ pe care a avut-o res
pectivul moment. Pe care l-am 
dori urmat de altele de același 
fel. Solemnității firești a con
cursului ii dorim — alăturată — 
o, înclinație și mai marcată că
tre „problematizare“. Am vrea 
să răminem nu numai cu emo
ții artistice, ci și cu întrebări 
care să ne oblige să medităm și 
după ce am închis televizorul.

Să subliniem și un alt merit 
al concursului — viziunea spec
tacolului de televiziune la a că
rei reușită a contribuit întrea
ga echipă . de realizatori, 
tonul natural, fără „copilăriri" 
penibile și fără alură doctorală, 
al examinatorului, mereu destins 
și prietenos. Drum de glorii este 
o realizare certă, pentru care Ci
tit organizatorii, cit și concu
rența merită felicitări.

...Să nu uităm : Drum de glo
rii a încheiat' o săptămină deb- 
sebit de bună a emisiunilor pen
tru tineret, săptămină care a 
început cu frumoase reportaje de 
Jeana Gheorghiu, Vartan Ara- 
chelian și Cristian Thau și care 
a cuprins poate cel mai intere
sant Club T de anul acesta, rea
lizat de Dan Necșulea, cu parti
ciparea — de o rară distincție 
— a studenților (și a profesori
lor) Institutului, de arhitectură 
Ion Minau din București.

• Campionatul diviziei A 
fotbal programează astăzi parti
dele din cadrul etapei a 22-a. 
Cele două jocuri din Capitală se 
vor disputa în cuplaj, pe stadio
nul Republicii, după următorul 
program : Sportul Studențesc — 
Politehnica Timișoara (ora 14) și 
Rapid — U. T. Arad (ova 16).

în țară se vor desfășura ur
mătoarele meciuri : Olimpia Sa- 
tu Mare — Universitatea Craio
va : Jiul Petroșani — Dinamo ; 
F. C. Constanța — F. C. M. Re
șița : A. S. A. Tg. Mureș — 
C. F. R. Cluj-Napoca ; F. C. 
Argeș — Steaua ; Universitatea 
Cluj -Napoca — Politehnica Iași ; 
Sport Club Bacău — F. C. Bihor.

★
Posturile noastre de radio, vor 

transmite, alternativ, aspecte de 
la jocurile etapei. Transmisia 
se va efectua pe programul I. cu 
începere de la ora 15,50. Partida 
F. C. Argeș — Steaua va fi 
transmisă în direct la televi
ziune.
• Schiorul român Alexandru 

Manta s-a clasat pe locul 3 (din 
73 conturenți), în proba de sla-■ 
lom special, din cadrul compe
tiției pentru „Premiul Elbrus“, 
desfășurată la Terskol. în cele 
două manșe, pe un traseu de 
520 m cu 48 și respectiv 55 porți. 
Alexandru Manta a realizat

timpul de l’30”52/100. Victoria 
a revenit lui Josef Bala (Ceho
slovacia) — 1'28'62/100, secundat 
de V. Andreev (U.R.S.S.) — 
l'29”66/100.

In proba de slalom uriaș, ciș- 
tigată de cehoslovacul Jan 
Heciko, schiorul român Ion Co
văsi s-a clasat pe locul 8. Proba 
feminină de slalom uriaș ș-a în
cheiat cu succesul sportivei 
franceze Caroline Attier.

• A fost alcătuit clasamentul 
final al turneului internațional 
de șah, desfășurat la București. 
După cum s-a mai anunțat, 
victoria a revenit mândrului ro
mân Theodor Ghițescu, care a 
totalizat 10 puncte din 15 pisj- 
bile. Pe locurile următom».’ s-an 
clasat I. Pinter (Ungar:;.'1. J 
Barle (Iugoslavia), V. otoica 
(România), E. Sv- >:i:ov 
(U.R.S.S.). M. Pavlov (România). 
L. Ogaard (Norvegia), C. Rado- 
vici (România) — cite 9 puncte. 
E. Ungureanu (România! - 3
puncte. M. Șubă (România) — 
7.5 puncte. J. Augustin /Ceho
slovacia), G. Atanasov (B-’"- 
ria), H. Moehring (R. D. Ger
mană), Tr. Stanciu (România)
— cile 6 puncte. J. Diaz (Cuba)
— 3.5 puncte și P. Hammer 
(Elveția) — 2,5 puncte.
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN KUWEIT
A

întrevedere

între președintele 

Nicolae Ceaușescu 

și șeicul Sabah Âl-Salem

Al-Sabah

Primire sărbătorească în orașul Al-Ahmadisi în zona industrială Shuweiba
3 D

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a reintilnit, marți 
dimineața, cu emirul Kuweitu
lui, șeicul Sabah Al-Salem Al- 
Sabah. la Palatul Seif, reședința 
de lucru a șefului statului ku- 
weitian.

Președintele României, salu
tat cu înalte onoruri militare, a 
fost Intîmpinat, la sosire, cu 
deosebită căldură de emirul Ku
weitului.

Convorbirile au cuprins pro
bleme privind stadiul și pers
pectivele relațiilor româno-ku
weitiene,. cei doi șefi de stat 
exprimîndu-și satisfacția pen
tru progresele înregistrate în 
dezvoltarea prieteniei și cola
borării dintre cele două țări și 
popoare.

Președintele României și emi
rul Kuweitului au abordat, de a- 
semenea, probleme actuale ale 
vieții internaționale, îndeosebi 
cele privind . Orientul Mijlociu.

întrevederea a decurs într-o 
ambianță de prietenie.

La Palatul Seif a sosit apoi to
varășa Elena Ceaușescu, care a

Largi perspective ale 
dintre România și

Vizita președintelui Republi
cii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceausaacu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu în 
Kuweit a stirnit un puternic in
teres in cele mai diverse cercuri 
ale opiniei publice din această 
țară, care apreciază că dialogul 
la nivel înalt romăno-kuweitian 
reprezintă un eveniment de cea 
mai măre semnificație în cronica 
relațiilor de prietenie și cola
borare dintre cele două țări și 
popoare.

Reflectind aceste opinii, presa 
kuweitiană marchează pe' largi 
nații începerea vizitei oficiale a 
’ședintelui Nicolae Ceaușescu 
i tovarășei Elena Ceaușescu, 

■'cînd ample reportaje de la 
onia sosirii, însoțite de 

.afiile solilor poporului 
an si ale oficialităților ku- 

eitiene.
Sub titlul „Emirul Kuweitu

lui întimpină pe președintele 
român“, cotidianul de limbă a- 
rabă „AL RAI AL AAM“ dă 
expresie sentimentelor de caldă 
cordialitate, de stimă și prețui
re cu care au fost salutați to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu de 
cele mai înalte personalități ku- 
weitiene, de cetățenii orașului. 
La rîndul lor, pe mari manșete, 
cotidienele „Ap SIYASSAH“, 
„AL GABAS", „AL ANBAR“, 
„AL WATAN“, precum și ziare
le de limbă engleză „DAILY 
NEWS“ și „KUWAITIAN LI
MES" inserează, sub genericul 
„Un călduros bun venit pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu“, 
reportaje ale sosirii înalților 
oaspeți români, însoțite de fo
tografiile momentelor principale 
ale ceremoniei desfășurate la 
aeroportul internațional din Ku
weit. Sînt publicate, de aseme- 

fost salutată cu deosebită cor
dialitate de șeful statului ku- 
weitian.

Emirul Kuweitului a in
vitat pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu să viziteze Palatul 
Seif.

Situat pe țărmul de sud-est 
al Golfului, Palatul Seif a fost 
construit în perioada domniei 
fostului emir Moubarak cel 
Mare (1896—1915) pe locul unde 
altădată se afla fortăreața por
tului de pescari al tribului Kut 
(Koweiti).

De numele Palatului Seif sînt 
legate cele mai importante mo
mente din istoria Kuweitului. 
Aici a fost declarată în 1961 
independența de stat a Kuwei
tului. în acest palat și-au avut 
reședința făuritorii independen
ței Kuweitului' și ai dezvoltării 
de astăzi a țării : Moubarak cel 
Mare, șeicul Ahmud și șeicul 
Abdulah.

împreună cu emirul Kuwei
tului, înalții oaspeți români au 
vizitat biblioteca, ce cuprinde 
valoroase colecții de cărți, și 
marile săli de ceremonii.

nea, informații despre vizita 
protocol»**,  schimbul ele decora
ții dintre' cei doi șefi de stat 
și dintre tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Norryyah 
Al-Sabah, soția emirului Ku
weitului, precum și despre . di
neul oficial organizat in onoarea 
președintelui Republicii Socia
liste România de către emirul 
Kuweitului, șeic Sabah Al-Sa
lem Al-Sabah, precum și despre 
dineul oferit în cinstea tovarășei 
Elena Ceaușescu de către soția 
șefului statului kuweitian.

Revista presei 
kuweitiene

Majoritatea ziarelor eviden
țiază, in comentariile și editori
alele lor, importanța convorbi

rilor româno-kuweitiene la ni
vel înalt, a perspectivelor ce se 
deschid colaborării dintre cele 
două țări.

Cotidianul de limbă engleză 
„DAILY NEWS“ publică, de 
pildă, un editorial intitulat „Vi
zita președiatelui Ceaușescu va 
întări cooperarea bilaterală“, 
care, după ce arată că „Româ
nia și Kuweitul își întemeiază 
relațiile lor externe pe princi
piile respectului reciproc și nea
mestecului în treburile interne“, 
subliniază caracterul comple
mentar al economiei celor două 
țări și posibilitățile concrete de 
cooperare româno-kuweitiană in 
domeniul dezvoltării industria
le, al progresului tehnologic, 
precum și pe plan financiar. 
„Actuala vizită a șefului statu
lui român, scrie ziarul, oferă un

După prima rundă de convor
biri fructuoase' din cadrul dialo
gului la nivel înalt româno-ku- 
v.-eitian, desfășurate în cursul 
dimineții de marți, ziua a doua 
a vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Kuweit a fost con
sacrată examinării unor dome
nii concrete în care colaborarea 
dintre România și Kuweit se va 
putea materializa la cele mai 
înalte cote ale eficienței și a- 
vantajului reciproc.

Cadrul în care s-a desfășurat 
această etapă de lucru a vizitei 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu l-a 
constituit orașul Al-Ahmadi. 
„capitala petrolieră a țării“, și 
zona industrială învecinată, 
Shuweiba. unde sint concen
trate principalele obiective ale 
industriei kuweitiene. Vizita 
la Al-Ahmadi și Shuwei
ba, discuțiile cu oficialită
țile kuweitiene de aici, cu 
specialiștii țării gazdă au dus la 
identificarea unor importante 
domenii în care cooperarea ro- 
mâno-kuweitiană poate fi ex
tinsă și adincită în folosul am
belor țări și popoare. în acest 
cadru s-au stabilit numeroase 
puncte de contact, la baza că
rora se află realizările deose
bite ale industriei extractive pe
troliere kuweitiene, precum și a 
celei prelucrătoare, ca și expe
riența valoroasă, recunoscută pe 
plan internațional, dobîndită de 
România în prospectarea, ex
ploatarea și rafinarea aurului 
negru. Punerea în valoare a 
largilor posibilități de conlucra
re oferite de economiile celor 
două țări în acest domeniu a 
reprezentat principalul obiectiv 
al convorbirilor purtate de șeful 
statului român în această zi cu 
reprezentanții statului gazdă, 
ilustrindu-se în mod viu inte
resul comun pentru intensifica
rea raporturilor de colaborare

colaborării 
Kuweit

I 
bun prilej atît pentru Kuweit, 
cit e*  pentru România să stabi
lească o cooperare reciprocă în 
beneficiul ceior două țâri. Cre
dem că vizita președintelui 
Ceaușescu, relevă ziarul, va 
aduce rezultate fructuoase în 
interesul celor două țări și că o 
nouă eră de cooperare construc
tivă va incepe după vizita sa 
in beneficiul ambelor state“.

„AL RAI AL AAM“ evocă, 
la rîndul său. posibilitățile de 
cooperare în diferite domenii de 
activitate între cele două țări. 
Același ziar face referiri la re
lațiile româno-arabe, în cadrul 
cărora este relevată evoluția 
mereu ascendentă a raporturilor 
prietenești dintre România și 
țările arabe.

Importanța evenimentului este 
reliefată și de faptul că radio
difuziunea kuweitiană a trans
mis în direct, de la aeroport, 
ceremonia sosirii înalților oas
peți români. Răspunzind intere
sului general, posturile de ra
dio au relatat, de asemenea, 
despre acțiunile- primei zile a 
vizitei. La rîndul său, televiziu
nea a transmis ample reporta
je filmate de la ceremonia so
sirii, schimbul de decorații și 
dineul oficial. Totodată, postu
rile de radio și televiziune au 
difuzat programe speciale cu- 
prinzînd date biografice ale pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și ale tovarășei Elena 
Ceaușescu, momente importante 
din istoria României, aspecte ale 
dezvoltării contemporane ale 
tării, evidențiindu-se, totodată, 
principiile consecvente ale po
liticii externe românești, efor
turile României în vederea în
făptuirii unei reglementări po
litice. juste și durabile, a si
tuației din Orientul Apropiat.

româno-kuweitiene, pe baze re
ciproc avantajoase.

Vizita a permis, în același 
timp, înalților oaspeți români 
să cunoască unele din cele mai 
spectaculoase realizări ale po
porului kuweitian. angajat cu 
toată energia pe calea dezvoltă
rii economice și sociale a țării, 
orașul Al-Ahmadi și zona in
dustrială din apropiere consti
tuind, din acest punct de ve
dere, unele din cele mai repre
zentative repere ale progresului 
realizat pe aceste meleaguri 
după cucerirea independenței.

Președintele Nicolae C raușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost însoțiți, în această călăto
rie, de misiunea de onoare con
stituită cu prilejul vizitei în 
Kuweit a înalților oaspeți, în 
frunte cu Abdulah Yussef Al- 
Ghanerri, ministrul electricității 
și apelor.

împreună cu șeful statului ro
mân, la vizită au luat parte 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe, Constantin 
JMitea. consilier al președintelui 
Republicii, Constantin Căruntu, 
ambasadorul țării noastre în 
Kuweit.

...Ora 10.00. Coloana oficială, 
încadrată de motopicliști. pără
sește Palatul Seif, îndreptîndu-se 
spre ^1-Ahmadi. Localitatea este 
situată la aproximativ 45 km sud 
do orașul Kuweit. Ea este le
gată de capftală printr-o șosea 
largă, care înaintează paralel cu 
malul Golfului, printr-o zonă 
presărată cu numeroase așezări 
urbane — Al Bidde. Salima, Al 
Fintass, Al FahaheeI — nu de 
mult apărute și care impresio
nează prin geometria simplă și 
elegantă a edificiilor IfJr.

Expresie a căldurii cu care 
poporul și statul kuweitian în
conjoară în aceste zile pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu. sute 
de drapele românești și' ale ță
rii gazdă își desfășoară falduri
le în localitățile străbătute. O 
primire sărbătorească a făcut-o 
înalților soli ai poporului ro
mân orașul Al-Ahmadi. Coloa
na oficială a pătruns în oraș, 
printr-un impresionant arc de 
triumf, îmbrăcat în tricolorul 
românesc și drapelul de stat 
kuweitian.

Autoritățile locale au înscris 
pe Arcul de triumf, în limbile 
arabă și română, urarea: „Ahlal 
ua sahlan marhaban be Rais al 
Rumâni, Nicolae Ceaușescu !“ 
(„Bun venit președintelui Româ
niei Nicolae Ceaușescu 1“).

De aici se profilează panora
ma policromă a orașului! ale că
rui principale obiective sugerea
ză progresul pregnant, ponderea 
sa majoră în viața economică a 
întregii țări. Se zăresc zeci de 
rezervoare petroliere gigant, in
stalații de transportare a țițeiu
lui, imense petroliere ancorate 
la dane, care definesc imaginea 
Kuweitului de azi ca țară cu 
impresionante resurse petroli
fere și cu ample perspective de 
dezvoltare. Rezervoarele de 
mare capacitate situate pe pla
toul de la Al-Ahmadi, situat la

Vizitînd Muzeul petrolului din Ahmadi

100 de metri deasupra nivelului 
Golfului, colectează petrolul 
adus din diferite regiuni ale 
Kuweitului și, în special, din 
zona Burgan — cel mai 
vast zăcămînt petrolier din 
lume. . După cum arată Ab- 
del Mouttaleb Al-Kazimi, mi
nistrul kuweitian al petrolului, 
aici au fost descoperite noi 
pungi imense, care ar putea 
multiplica de trei ori rezervele 
dovedite de țiței și prelungi cu 
peste 200 de ani perioada în 
care, în ritmul actual de extra
gere și prelucrare, Kuweitul își 
poate asigura resursele necesare 
economiei.

Al-Ahmadi, a cărui exis
tență este de aproximativ 25 
de ani, se înfățișează' în această 
dimineață de prițnăvară tirzie 
kuweitiană, într-o adevărată 
explozie de verdeață, contrastînd 
puternic cu deșertul uscat și 
pîrjolit. Cu cei 40 000 de locui
tori ai săi, majoritatea angajați 
in industria petrolieră și de con
strucții, orașul s-a dezvoltat, mai 
ales în ultimii zece ani, într-un 
mod rapid, dispunînd, astăzi, de 
un spital modern, școli, magazi
ne, cinematografe, terenuri de 
sport, stadioane. Puternica înflo
rire a acestui oraș constituie o 
sfidare a condițiilor naturale vi
trege pe care omul a reușit să 
le invingă, impunîndu-și pro
priile sale condiții de existență.

La sediul guvernoratului din 
Al-Ahmadi, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sint intimpinați cu 
deosebită căldură și înaltă con
siderație de guvernator, șeicul 
Jaber Abdullah Al-Jaber Al- 
Sabah. In cinstea înalților oas
peți sint prezentate onorurile 
militare.

Solii României socialiste sînt 
invitați în marea sală a guver
noratului unde guvernatorul le 
adresează un călduros bun venit, 
urîndu-le o ședere plăcută și cît 
mai agreabilă în marele centru 
petrolier al țării.

Apoi are loc o cordială con
vorbire. După ce prezintă trăsă
turile definitorii ale dezvoltării 
economice actuale și de pers
pectivă a orașului și regiunii, 
guvernatorul reliefează expe
riența dobîndită de România în 
industria petrolieră și sublinia
ză că și Kuweitul a beneficiat 
de această experiență, încă în e- 
tapa de început . a exploatării 
..aurului negru“ din Subsolul său. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
relevînd puternica dezvoltare a 
industriei petrochimice româ
nești, se referă la conlucrarea 
largă dintre România și nu
meroase alte țări in domeniul 
extracției și prelucrării petrolu
lui, la- posibilitățile de extin
dere a acestei cooperări.

După convorbire, înalții oas
peți sint invitați să viziteze Mu
zeul companiei kuweitiene a 
petrolului, unde directorul ge
neral al Companiei, Ahmad O- 
mar, adresează urarea de bun 
venit solilor poporului român. 
Muzeul reprezintă o reușită sin
teză a istoriei petrolului kuwei
tian, a eforturilor depuse de 
poporul acestei țări pentru va
lorificarea principalei sale bo
gății. Cu ajutorul unor sche
me grafice, machete, sint pre
zentate Cele mai moderne sis
teme de exploatare a zăcămin
telor de țiței și gaze. Exponate
le oferă o imagine vie a impre
sionantei dezvoltări a industriei 
petroliere a țării, a modului cum 
statul kuweitian a știut să va

La Uzina „Shuweiba de Sud'‘

lorifice această neprețuită bo
găție. Alături de machetele 
unor moderne întreprinderi pe
trochimice, este prezentată și 
panorama insulei artificiale con
struite la 15 km de țărm, la 
care pot acosta nave cu o ca
pacitate de pînă la 500 000 de 
tone. Gazdele menționează că 
toate operațiile de pe această 
insulă, la care țițeiul sosește 
prin conducte submarine, sînt 
supravegheate de calculatoare 
electronice, ceea ce permite în
cărcarea rapidă a navelor. 
Se subliniază că, in prezent, to
talitatea industriei petrolului, a 
instalațiilor de transportare, pre
lucrare și încărcare aparține 
statului kuweitian. Naționaliza
rea acestei bogății s-a? făcut 
treptat, încheindu-se în cursul 
anului trecut, cînd Compania 
petrolieră kuweitiană a preluat 
toate acțiunile aflate în mîinile 
unor societăți străine. Această 
măsură, cu un caracter profund 
național, a fost întreprinsă în 
cadrul noii politici economice 
promovate de ' guvern și care 
urrțjărește valorificarea rațio
nală, în interesul țării, a bogă
țiilor subsolului.

în încheierea vizitei, președin
tele Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu semnează 
în Cartea de onoare.

Coloana mașinilor oficiale a- 
junge in zona industrială Shu
weiba, situată pe malul Golfului 
și a cărei construcție a început 
cu un deceniu în urmă. La se
diul administrației zonei,. împo
dobit sărbătorește, înalții oaspeți 
sint intimpinați cu profundă 
stimă de Souleiman Hamad, di
rectorul general al acestui im-. 
portant centru economic, de ca
dre de conducere ale zonei.

Adresindu-se oaspeților, di
rectorul general a spus : „Dom
nule președinte, stimată doamnă 
Ceaușescu, permiteți-mi ca. în 
numele tuturor lucrătorilor din 
complexul nostru industrial să 
salut prezența dumneavoastră și 
să exprim plăcerea și fericirea 
pe care le încercăm cu prilejul 
vizitei dumneavoastră“. In fața 
unei hărți a zonei, ce se întin
de pe 8,5 km pătrați, solii po
porului român au fost informați 
asupra vastei activități ce se 
desfășoară în centrul industrial 
al Kuweitului, pentru care atît 
materia primă, cit și sursa de 
energie o constituie petrolul și 
gazele naturale.

Pe teritoriul zonei funcționea-. 
ză o mare rafinărie, întreprin
deri petrochimice, îndeosebi 
pentru producerea fertilizanților, 
complexul energetic și de desa
linizare a apei de mare — care 
cuprinde trei uzine — o fabri
că de ciment, un mare port co
mercial și alte obiective. Înalții 
oaspeți sînt informați că, în vii
torul cincinal se prevede extin
derea zonei industriale, constru
irea de noi obiective, îndeosebi 
in domeniul petrochimiei, ceea 
ce va duce la dublarea numă
rului muncitorilor și tehnicieni
lor. Președintele Nicolae 
Ceaușescu se interesează de as

pecte tehnico-economice și so
ciale ale activității din zonă, 
gazdele răspunzind cu amabili
tate la întrebările puse.

Un amplu și fructuos dialog 
a fost prilejuit ulterior de vizi-' 
tarea uzinei „Shuweiba de Sud" 
din cadrul complexului energe-

< tic și de desalinizare a apei de‘ 
mare. Conceput — în premieră 
mondială — să satisfacă cerin
țele de energie, și mal ales de ; 
apă, într-o țară în care aceasta 
lipsește, aproape cu desăvirșire, 
complexul a intrat în folosință 
în anul 1965, fiind apoi extins și 
dezvoltat, pentru a produce în 
prezent 200 milioane de litri de 
apă pe zi, ceea ce satisface ce
rințele actuale ale locuitorilor și ' 
industriei.

La intrarea în uzină, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sint salutați cu 
ropote de aplauze de un grup 
de muncitori și tehnicieni ve-“ 
niți in întîmpinare.

Directorul general al unității 
invită pe oaspeți într-o sală de 
la etaj, de unde privirile cuprind 
ansamblul instalației. Are loc o 
detaliată discuție despre această 
interesantă întreprindere, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu pu- 
nind numeroase întrebări pri
vind procesul complet de trans
formare a apel marine in apă 
industrială și potabilă, despre 
caracteristicile modernelor in
stalații. Oaspeții sint informați 
că, pe baza experienței acumu
late și pentru a răspunde ce
rințelor sporite ale vieții econo
mice și sociale, statul va con
strui, încă din acest an. noi în- . . 
treprinderi pentru desalinizarea 
apei de mare. Dealtfel autori- 
tățile au in vedere dezvoltarea 
masivă a acestei noi ramuri in
dustriale, pentru ca apa meta
morfozată a Golfului să fie fo
losită și în agricultură, sector 
deficitar în economia kuweiti
ană, dar care are bune perspec
tive de a fi extins, pe baza ce-,. .. 
lor mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii.

In încheierea vizitei între
prinse în principala regiune in
dustrială a Kuweitului, în o-, 
noarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei. Elena 
Ceaușescu, guvernatorul Jaber. . 
Al-Abdullah Al-Jaber a oferit - 
un dejun la casa de oaspeți din . 
Al-Ahmadi.

Prin întreaga ei desfășurare, 
vizita la Al-Ahmadi și Shuweiba. 
a evidențiat stima și prețuirea 
de care se bucură România, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
pe aceste meleaguri, posibilită
țile largi pe care economiile in 
plină dezvoltare ale celor două 
țări Ie oferă pentru intensifica
rea conlucrării româno-kuwei
tiene reciproc avantajoase. A- 
ceasta este, dealtfel, și opinia 
ospitalierelor gazde, care an 
ținut să evidențieze faptul că 
România și Kuweitul ca țări pri
etene vor putea să colaboreze, 
tot mal strîns, în domeniile de 
interes comun. „Sînt foarte fe
ricit, ne-a declarat șeicul Jaber 
Al-Abdullah Al-Jaber, guverna- ~ 
torul provinciei și orașului Al- 
Ahmadi, — că președintele 
României, domnul Nicolae 
Ceaușescu, ne-a făcut onoarea 
de a vizita orașul nostru. Fără ‘ 
îndoială că vizita în Kuweit a 
președintelui Nicolae ' 
Ceaușescu va contribui la strin- 
gerea legăturilor de prietenie 
dintre țara noastră și România,' 
la dezvoltarea colaborării dintre 
cele două state, pe diverse pla
nuri“.

La rîndul său, Ahmad Omar, 
președintele Companiei kuwei
tiene a petrolului, ne-a decla
rat : „Vizita președintelui ,
Nicolae Ceaușescu constituie t>n 
prilej de deosebită bucurie, 
pentru locuitorii noștri. Ea se 
desfășoară sub cele mai .bune 
auspicii. în timpul vizitei, șe- . ' 
ful statului român a avut po
sibilitatea să compare realiză
rile industriei petrolului din.. , 
România și Kuweit și să des
prindă astfel,'posibilitățile ce e- 
xistă pentru dezvoltarea colabo
rării româno-kuweitiene“.

Reportajul vizitei a fost rea
lizat de :

ADRIAN IONESCU 
ALEXANDRU CÎMPEANU 

NICOLAE N. LUPU 
Telefoto : ION DUMITRU

.’rimiri: la primul ministru al Guvernului
Primul ministru al Guvernu

lui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Manea Măriescu, 
a primit, in cursul zilei de marți, 
pe ambasadorii la București ai 
Republicii Democrate Vietnam, 
Nguyen Thanh Ha, și Republi
cii Vietnamului de Sud, Lam 
Van Luu, la cererea acestora.

In cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, au fost 
discutate unele probleme refe
ritoare la dezvoltarea continuă

PRIMIRE
Tovarășul Janos Fazekas, vi- 

ceprim-ministru al guvernului, 
președintele părții române in 
Comisia guvernamentală româ- 
no-poloneză de colaborare eco
nomică, a primit, marți dimi
neața, pe Edward Sznajder, 
vicepreședinte al Comisiei de 
Planificare de pe lingă Consi
liul de Miniștri al R. P. Po
lone, vicepreședinte al părții 
poloneze in comisie, care se a- 
flă in țara noastră pentru a 
participa la acțiunile de pregă
tire a lucrărilor celei de-a Xl-a 
sesiuni a Comisiei guverna
mentale.

In timpul convorbirilor au 
fost abordate probleme privind 
modul cum sint traduse în viață 
înțelegerile stabilite în sesiunea 
precedentă, precum și unele 

a prieteniei, solidarității și co
laborării dintre țările și po
poarele noastre, în spiritul în
țelegerilor convenite între tova
rășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Le Duan, în noiembrie 
1975 la București.

La primire, desfășurată în- 
Ir-o atmosferă caldă, priete
nească, a luat parte Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe.

măsuri menite să contribuie la 
dezvoltarea colaborării și coope
rării economice dintre România 
și Polonia, la extinderea schim
burilor comerciale dintre cele 
două țări.

La întrevedere a luat parte 
Ion Bucur, vicepreședinte al 
C.S.P. și al Comisiei guverna
mentale româno-polone de cola
borare economică.

A participat, de asemenea, 
Wladyslaw Wojtasik. ambasado
rul R.P. Polone la București.

PLECARE
Ministrul comerțului al Repu

blicii Peru, general-locotenent 
Luis Arias Graziani, care a par
ticipat la lucrările celei de-a 
doua sesiuni a Comisiei mixte 
româno-peruane, a părăsit 
marți dimineața, Capitala.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, oaspetele a fost salutat 
de Ion Pățan, viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării 
economice internaționale, de al
te persoane oficiale române.

Au fost de față Ion Comănes- 
cu, ambasadorul României în 
Peru, și Enrique E. Laroza, am
basadorul Republicii Peru la 
București.

COOPERARE
.......... i

La București a început marți 
prima sesiune a Comisiei mixte 
de cooperare economică și teh
nică dintre România și Bangla
desh. în cadrul lucrărilor sînt 
discutate • probleme privind dez-. 
voltarea schimburilor comercia
le și a cooperării economice 
dintre cele două țări.

Delegația română este condu
să de Dumitru Nistor, adjunct 
al ministrului industriei cons
trucțiilor de mașini, iar delega
ția Republicii Bangladesh — de 
Kafiluddin Mahmood, secretar 
la Ministerul planificării.

A fost de față Rashid Ahmad, 
ambasadorul Republicii Bangla-, 
desh la București.

SOSIRE
La invitația Comitetului Exe

cutiv al Consiliului popular al 
municipiului ■ Galați, marți 
după-amiază a sosit în țara 
noastră o delegație a orașului 
Coventry, din Anglia, condusă 
de viceprimarul C. R. F. Loos- 
ley, care va face o vizită de do
cumentare în cadrul relațiilor 
de înfrățire stabilite între cele 
două orașe.

CONFERINȚĂ
Profesorul Seyom Brown, de 

la Brookings Institutions și 
John Hopkins School of Advan
ced International Studies, din 
Washington, a conferențiat, 
marți, la Asociația de Drept In
ternațional și Relații Internațio
nale (A.D.I.R.I.), despre „Stator
nicirea unui nou sistem de secu
ritate internațională și proble
me ale dezarmării“. Au partici
pat profesori universitari, cerce
tători, funcționari din M.A.E. și 
ziariști. De asemenea, au fost 
de față membri ai Ambasadei 
S.U.A. la București.

CONSFĂTUIRE
La Universitatea din Craiova 

a avut loc, marți, o consfătuire 
privind dezvoltarea sericicultu
rii, acțiune avînd ca scop valo
rificarea superioară a resurse
lor de materii prime existente 
in țară, la care au participat 
specialiști și sericicultori din 
întreaga țară.

La cererea insistenta a pu
blicului, CENACLUL FLACĂRA 
organizează în ziua de du- 
minicâ, 11 aprilie, orele 16, 
o nouâ manifestare în cadrul 
primei ediții a Festivalului de 
primâvarâ „FLACĂRA 1976“ 
la Palatul Sporturilor și Cul
turii din București.

Biletele se pun în vînzare 
zilnic, începînd de sîmbâtâ 
3 aprilie la casa de bilete a 
Teatrului Național între orele 
10-13 și 16-19.

MIERCURI 31 MARTIE 1976
PROGRAMUL I
9,00 —■ Teleșcoală; 10,00 — Să 

trăim și să muncim în chip co
munist. ..Adolescența unui vis de 
aur“ — reportaj; 10.25 — Bibliote
ca pentru toți: Ion Minulescu; 
11,15 — Vîntule de primăvară — 
muzică populară; 11,35 — Atenție 
la... neatenție; 12.00 — Telex; 
16,00 — Fotbal: F.C. Argeș — 
Steaua (Campionatul național 
divizia A). Transmisiune directă 
de la Pitești. în pauză: La vo
lan — emisiune pentru conducă
torii auto: 17.55 — Emisiune lite
rară: ».Pretexte de 1 aprilie“; 18,25
— Artiști ai scenei lirice româ
nești : tenorul Florin Diaconescu, 
își dă concursul Eugenia Moldo- 
veanu; 18.55 — Tribuna TV. în a- 
jutorul celor care studiază. în în- 
vățămîntul politico-ideologic și e- 
conomic de partid. Creșterea efi
cienței economice, obiectiv funda
mental al activității economice în 
Directivele Congresului al Xl-lea 
al P.C.R.; 19.20 — 1001 de seri; 
19,30 — Telejurnal; 20,00 — Revista 
economică TV; 20,20 — Telecine- 
mateca. Ciclul „Un mare regizor“
— Otto Preminger: ,,Grăbiți ’ a- 
pusul soarelui“. Premieră TV. în 
distribuție: Jane Fonda, Michael 
Câine. Burgess Meredith, Faye 
Dunaway, George Kennedy, Ro- 
bert Reed; 22,15 — 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 — Studio ’76; 20.20 — Seară 

da operă : „Flautul fermecat“ de 
W.A. Mozart. Actul al Il+lea. In
terpretează ansamblul Operei 
Române din Iași; 21,25 — Casele 
— prietenele noastre. Scenariul și 
regia Mirel Ilieșiu; 21,40 — Roman- 
foileton: Forsyte Saga. Episodul 
13 — „Intilnire“«

UN EVENIMENT DEOSEBIT DE IMPORTANT
ÎN DEZVOLTAREA ASCENDENTĂ A RELAȚIILOR 

ROMÂNO-ELENE
(Urmare din pao. I)

tinua eforturile în vederea a- 
plicării integrale a Actului fi
nal semnat la Helsinki, pentru 
realizarea unor măsuri efective 
de dezangajare militară și 
dezarmare, de natură să asigure 
o securitate reală și o pace du
rabilă pe continentul european 
și in întreaga lume.

Ca state situate în aceeași arie 
geografică — state care s-au a- 
flat în repetate rinduri împre
ună in lupta pentru indepen
dență și progres — în cursul 
convorbirilor, un Ioc de seamă 
l-a ocupat dezvoltarea unui cli
mat de cooperare, înțelegere, de 
bună vecinătate și pace în regi
unea Balcanilor. In acest cadru 
s-a manifestat convingerea potri
vit căreia intensificarea conlu
crării interbalcanice pe planuri 
multiple se dovedește fructuoasă 
pentru toate țările din zonă, in 
conformitate cu interesele păcii 
in Balcani și în Europa.

în legătură cu situația din 
Cipru, cele două părți s-au pro
nunțat pentru o soluție pașnică, 
pe baza negocierilor intercomuni- 
tare, purtate în spirit construc
tiv, care să asigure indepen
dența. integritatea teritorială, 
suveranitatea și nealinierea Re
publicii Cipru.

Lichidarea subdezvoltării, pro
blemă fundamentală a epocii 
contemporane, instaurarea unei 
noi ordini economice interna
ționale, de natură să statorni
cească dreptul la o dezvoltare 
liberă, independentă a tuturor 
popoarelor au fost, de asemenea, 
sublinjate la Atena, in convorbi
rile româno-elene.

Așa cum rezultă din declara
țiile și cuvintările rostite la în
cheierea înaltei solii românești, 
vizita oficială a constituit un 
eveniment deosebit de important 
in dezvoltarea ascendentă a re
lațiilor dintre cele două țări și 
popoare, in interesul prieteniei, 
al păcii și cooperării regionale 
și internaționale. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta în a- 
cest sens : „Constatăm cu multă 
satisfacție că, in ultimii ani, re
lațiile româno-elene au înregis
trat progrese însemnate atît pe 
plan politic, cît și in domeniul 
economiei, al științei și tehni
cii și al culturii, și sîntem în
credințați, ca și dumneavoastră, 
că există reale posibilități ca, 
prin strădanii comune, acestea 
să cunoască o și mai mare ane 
ploare in viitor, oferind, astfel, 
un exemplu de raporturi fruc
tuoase între două state cu orin- 
duiri sociale diferite, hotărite 

să trăiască in bună vecinătate,.*  
prietenie și înțelegere și să-și 
aducă contribuția Ia cauza des
tinderii și colaborării interna-’ 
ționaie“. La rîndul său, președin
tele Constantin Tsatsos spunea : 
„Legăturile ce unesc cele două 
țări ale noastre nu sint statice. 
I’i'in natura lor și prin natura 
însăși a popoarelor noastre, ele „ 
sînt dinamice și de ac£ea vor 
evolua întotdeauna spre o rea
lizare integrală. Astfel vom da 
un exemplu practic de ceea ce 
pot să realizeze două națiuni 
inspirate de idealurile coexis
tenței pașnice și colaborării, a- 
lît prin acorduri bilaterale, cit 
Și in cadrul colaborării multila
terale“.
Manifestindu-și satisfacția pen

tru roadele deosebit de bogate 
ale acestei noi solii de pace, 
prietenie și colaborare, pe care 
tovarășul Nicolae 
împreună cu 
Ceaușescu a 
Grecia, poporul ___ , ______
șa generație se angajează să-și _ ..... .. efor|u_

rezulta- 
să dea 
depline.... 
internă
care o

Ceaușescu, 
tovarășa Elena 
intreprins-o in 

român, tinărg

intensifice și mai mult 
rile, astfel incit, prin 
lele muncii cotidiene 
glas adeziunii unanime, 
la politica înțeleaptă, 
și internațională, pe
promovează 
nostru.

partidul și statul



CONGRESUL AL XI-LEA AL P. C. BULGAR 
Salutul Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Mitingul din Capitală cu prilejul 
Zilei de sprijin al luptei poporului 

arab din teritoriile ocupate
tuînd cuvintul de la tribuna 

Congresului, t o v a r ă ș u 1 Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., a spus :

Stimați tovarăși,
• Delegația Partidului Comunist 
Român are plăcuta misiune de a 
transmite — din pațtea Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — un cald 
mesaj de prietenie și solidaritate 
internațională, precum și cele 
mai bune urări de succes celui 
de-al Xl-lea Congres al Parti
dului Comunist Bulgar, comu
niștilor, întregului popor al 
Bulgariei vecine și prietene.

Partidul Comunist Român, oa
menii muncii din patria noastră 
urmăresc cu atenție și interes 
desfășurarea lucrărilor Con
gresului dumneavoastră și se 
bucură din toată inima pentru 
remarcabilele rezultate pe care 
clasa muncitoare, poporul bul
gar le-au dobîndit in edificarea 
orînduirii socialiste, în dezvol
tarea multilaterală a economiei, 
inflorirea culturii și ridicarea ni
velului său de trai.

Rezultatele obținute în înde
plinirea cu succes a planului 
cincinal, în dezvoltarea indus
triei, agriculturii, in creșterea 
nivelului de viață al poporului 
bulgar sint, totodată, o contri
buție însemnată la întărirea 
forțelor țărilor '“socialiste, a 
cauzei socialismului și păcii 
in lume. Ca vecini și prieteni, vă 
dorim noi și tot mai mari vic
torii pe calea dezvoltării mul
tilaterale a patriei, a bunăstării 
materiale și spirituale a celor ce 
muncesc din Bulgaria.

Stimați tovarăși,
în prezent, partidul și între

gul nostru popor sint angajate 
.plenar, cu toate forțele crea
toare, pentru înfăptuirea istori
celor hotărîri ale Congresului al 
Xl-lea.

Planul cincinal de dezvoltare 
economico-socială pe perioada 
1971—1975 a fost îndeplinit cu 
succes. în această perioadă, 
producția industrială a sporit in
tr-un ritm mediu anual de peste 
13 la sută, creșteri superioare 
înregistrindu-se in ramurile cu 
rol hotăritor pentru dezvoltarea 
tehnicii și tehnologiei, iar pro
ducția agricolă a sporit pe între
gul cincinal cu peste 25 la sută. 
Venitul național s-a mărit cu 
peste 70 la sută, asigurîndu-se o 
creștere a veniturilor reale to
tale ale populației cu 46 la sută. 
Rezultate de seamă au fost ob
ținute in domeniul învățămintu- 
lui. științei și culturii, în ridi
carea nivelului de trai material 
și spiritual al poporului.

Partidul Comunist Român a- 
cordă, in același timp, o deose
bită atenție creșterii rolului său 
in conducerea societății, creării 
cadrului organizatoric pentru 
participarea directă și activă a 
maselor populare la conducerea 
întregii vieți economice și so
ciale, la elaborarea și înfăptui
rea politicii partidului și statului.

Unitatea de neclintit a între
gului popor în jurul Partidului 
Comunist Român dovedește pe 
deplin că politica marxist-le- 
ninistă promovată de partidul 
nostru corespunde intru totul 
năzuințelor și intereselor vitale 
ale celor ce muncesc din Româ
nia, cauzei socialismului și pă
cii în lume.

La baza întregii politici a 
partidului nostru stă convin
gerea că, în înfăptuirea operei 
de construcție socialistă, un rol 
de seamă are întărirea colaboră
rii economice, tehnico-științifice 
și a solidarității țărilor socialiste, 
în acest spirit noi acționăm ferm 
pentru lărgirea relațiilor de 
cooperare și întrajutorare reci
procă cu toate statele socialiste. 
România participă activ la dez-

Marți au continuat lucrările 
celui de-al Xl-lea Congres al 
Partidului Comunist Bulgar. în 
cadrul dezbaterilor pe marginea 
Raportului C.C. al P. C. Bulgar 
privind rezultatele obținute in 
perioadă dintre Congresele al 
X-lea și al Xl-lea și sarcinile 
de viitor, prezentat de tovarășul 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
C-C. al P.C.B.. și a Raportului 
Comisiei Centrale de Revizie și 
Control a partidului au luat 
cuvintul numeroși vorbitori.

în ședința de marți după-a-

Raportul prezentat de tovarășul
în introducerea raportului, 

primul secretar al C.C. al Par
tidului Comunist Bulgar a ară
tat că în perioada care a trecut 
de la Congresul al X-lea (din 
aprilie 1971), la care a fost a- 
doptat Programul partidului de 
construire a societății socialiste 
dezvoltate în Republica- Popu
lară Bulgaria, a fost îndeplinit 
cu succes cel de al șaselea plan 
cincinal de dezvoltare social-e- 
conomică a țării (1971—1975).

Succesele poporului bulgar în 
construcția economică și cultu
rală, în întărirea puterii de apă
rare a țării — strins legate de. 
capacitatea P.C.B. de a aplica 
creator principiile leniniste in 
construcția societății socialiste 
— precum și politica promovată 
pe plan extern au contribuit la 
creșterea prestigiului P.C.B., al 
Republicii Populare Bulgaria.

în raport se . afirmă apoi că 
P.C. Bulgar a acordat întotdeau
na o însemnătate primordială 
relațiilor» reciproce ale Bulgariei 
cu țările socialiste — relații de 
tip nou bazate pe orînduirea so
cială comună, pe unitatea de 
interese naționale și internațio
naliste, pe ideologia marxism- 
leninismului, pe colaborarea 
strînsă dintre partidele comu
niste aflate la conducerea aces
tor țări. Relevînd tradițiile prie
tenești bulgaro-sovietice, vorbi
torul a subliniat hotărîrea P.C.B. 
de a adînci strînsa colaborare 
multilaterală cu P.C.U.S.. pro- 
movînd linia apropierii tot mai 
complete, mai organice a Bul
gariei de U.R.S.S. Este, de ase
menea. exprimată hotărîrea de a 
dezvolta relațiile cu partidele și 
popoarele țărilor socialiste.

în continuare vorbitorul s-a 
referit la politica Bulgariei față

voltarea colaborării în cadrul 
C.A.E.R., la înfăptuirea „Progra
mului complex“, în scopul pro- 
gresùlui economic și social al 
fiecărei țări membre.

Ne este deosebit de plăcut să 
relevăm și cu acest prilej că, în 
spiritul unor vechi tradiții de 
prietenie și solidaritate, între 
partidele și popoarele noastre, 
intre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Bul
garia se dezvoltă raporturi de 
colaborare tovărășească, de con
lucrare și cooperare rodnică — 
pe*tărîm  economic, tehnico-știin- 
țific, cultural și în alte domenii.

• CU PRILEJUL împlinirii a 
100 de ani de la nașterea sculp
torului român Constantin Brân- 
cuși, la Ambasada Republicii So
cialiste România Ia Ulan Bator 
a avut loc vernisajul unei expo
ziții de fotografii dedicate vieții 
și creației marelui artist.

în decursul îndelungatei lor 
istorii, popoarele noastre s-au 
sprijinit în lupta pentru liber
tate, dreptate socială și inde
pendență națională, împotriva 
dominației străine, a imperialis
mului și fascismului. Este o pil
dă vie solidaritatea internațio- 
ualistă dintre mișcările muncito
rești și socialiste din cele două 
țări, dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist 
Bulgar. în anii socialismului, 
relațiile romàno-bulgare au că
pătat noi dimensiuni și valențe, 
au intrat într-un stadiu calita
tiv superior, comunitatea orîn
duirii sociale a celor două țări, 
a țelurilor și aspirațiilor funda
mentale conferindu-le o bază 
trainică și un vast cimp de ma
nifestare.

Întîlnirile. convorbirile frec
vente și rodnice dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jiv- 
kov, înțelegerile realizate cu a- 
ceste prilejuri s-au înscris ca 
momente de o importanță deo
sebită în evoluția mereu ascen
dentă a relațiilor dintre parti
dele și țările noastre, în conso
lidarea edificiului tradițional și 
trainic al prieteniei și colabo
rării romàno-bulgare pe diverse 
planuri. Construirea în comun a 
unor importante obiective eco
nomice va îmbogăți bilanțul 
colaborării prietenești și de 
bună vecinătate romàno-bulgare.

Ne exprimăm convingerea că 
relațiile frățești dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist Bulgar, dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria se vor lărgi, 
diversifica și adinei tot mai 
mult, corespunzător dorințelor 
ambelor popoare, în interesul 
lor reciproc, al cauzei socialis
mului. colaborării internaționale 
și păcii în lume.

Dragi tovarăși.
în lumea contemporană se 

desfășoară un proces dinamic de 
transformări revoluționare, so
ciale și naționale, care mar
chează. totodată. importante 
schimbări în raportul mondial 
de forțe în favoarea popoarelor 
ce militează pentru o viață li
beră și independentă, pentru re
lații de egalitate deplină. între 
națiuni.

în centrul politicii sale exter
ne. România situează in mod 
constant dezvoltarea continuă a 
relațiilor de prietenie și colabo
rare cu toate țările socialiste, 
apreciind că prin realizările pe 
care le obțin, pe plan intern și 
prin politica lor de pace și co
laborare. aceste țări ' joacă un 
rol de mare importantă in viața 
internațională. Amplificăm co
laborarea cu țările in curs de 
dezvoltare și. în același timp, 
lărgim schimburile economi
ce cu toate țările, inclu
siv cu cele capitalisté dezvol
tate, participăm activ la divi
ziunea internațională a muncii. 
La baza întregii sale activități 
internaționale, România așează 
principiile egalității în drepturi, 
respectării independenței și su
veranității naționale, ale nea
mestecului în treburile interne.

Partidul și statul nostru des
fășoară o largă activitate inter
națională, pentru pace, secu
ritate' și colaborare, împotriva 
politicii imperialiste, colonialiste 
și neocolonialiste de dominație 

miază, tovarășul Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. a transmis Congresului 
salutul Comitetului Central • al 
Partidului Comunist Român.

Congresul a fost salutat de 
Edward Gierek, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., Erich Ho
necker, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G.. Gustav Husak, secre
tar general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, Janos Kadar, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
J. Țedenbal, prim-secretar al 

de statele capitaliste dezvoltate, 
politică orientată spre afirmarea 
principiilor coexistenței pașnice, 
spre dezvoltarea colaborării, pe 
baza egalității în drepturi și a- 
vantajului reciproc.

Apreciind că Conferința de la 
Helsinki a deschis orizonturi noi 
politicii de destindere și dezvol
tare a colaborării, vorbitorul a 
arătat că sint necesare încă 
multe eforturi din partea tutu
ror statelor participante pentru 
înfăptuirea principiilor și pre
vederilor cuprinse in Actul fi
nal. pentru a se completa des
tinderea în domeniul politic cu 
destinderea în domeniul mili
tar, pentru a conferi procesului 
de slăbire a încordării interna
ționale un caracter ireversibil. 
Ne pronunțăm — a spus Todor 
Jivkov — pentru încetarea 
cursei înarmărilor, pentru redu
cerea stocurilor de armament, 
pentru dezarmare.

în continuarea raportului se 
relevă activitatea desfășurată de 
Bulgaria pentru dezvoltarea re
lațiilor sale cu statele balcanice 
pe plan politic, economic și cul
tural. Tovarășul Todor Jivkov a 
subliniat că „Bulgaria va con
tinua să stimuleze și să dez
volte colaborarea politică, eco
nomică și culturală cu România. 
Vor fi lărgite relațiile dintre 
partidele, organele și organiza
țiile de stat, economice și soci
ale. dintre orașele și regiunile 
celor două țări“. Mai departe se 
fac referiri la relațiile Bulgariei 
cu Iugoslavia, Albania, Turcia, 
Grecia și Cipru. R. P. Bulgaria 
— se afirmă în raport — va râ- 
mîne fidelă politicii de pace în 
Balcani, care nu este influen
țată de considerente de con
junctură. 

și inegalitate, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă.

Fiind conștienți că procesul 
de destindere este abia la în
ceput și nu a devenit ireversi
bil, că există încă forțe reacțio
nare care pot pune în pericol 
pacea popoarelor, ne pronunțăm 
pentru intensificarea luptei pen
tru stingerea pe cale politică a 
focarelor de încordare, pentru 
realizarea dezarmării și, în pri
mul rind, a dezarmării nucleare, 
pentru întărirea securității in
ternaționale.

Considerăm că, după încheie
rea cu succes a Conferinței ge
neral-europene, hotăritor este a- 
se acționa cu fermitate pentru 
aplicarea neabătută în viață a 
tuturor principiilor cuprinse în 
documentele adoptate la Hel
sinki, pentru trecerea la măsuri 
concrete de dezangajare militară 
și dezarmare, pentru amplifi
carea relațiilor politice, econo
mice, tehnico-științifice și în 
alte domenii dintre toate sta
tele continentului, pentru înfăp
tuirea dezideratelor de secu
ritate și pace ale popoarelor eu
ropene.

România militează'activ pen
tru transformarea Balcanilor 
mtr-o zonă a bunei vecinătăți 
și a colaborării pașnice, fără 
arme nucleare și baze militare 
străine. Considerăm că este ne
cesar să se depună toate efor
turile pentru soluționarea, pe 
cale politică, a situației din Ci
pru, asigurarea independenței și 
integrității sale, a conviețuirii 
pașnice a celor două comunități 
cipriote. Ne pronunțăm consec
vent pentru soluționarea poli
tică a conflictului din Orientul 
Mijlociu, pentru instaurarea u- 
nei păci trainice și juste în 
această zonă, retragerea trupe
lor israeliene din teritoriile 
arabe ocupate în urma războiu
lui din 1967. respectarea .drep
tului poporului palestinian la 
autodeterminare, inclusiv la 
crearea unui stat propriu, pen
tru garantarea suveranității și 
integrității tuturor statelor din 
regiune.

Acționăm consecvent pentru 
democratizarea relațiilor între 
state, pentru lichidarea subdez
voltării. pentru instaurarea unei 
noi ordini economice și politice 
internaționale, bazată pe egali
tate și echitate, pe respectarea 
dreptului sacru al fiecărui po
por de a fi stăpinul propriilor 
destine, de. a-și decide singur 
calea dezvoltării sale politice, 
economice și sociale, pentru îm
bunătățirea activității și crește
rea rolului Organizației Națiu- 

l nilor Unite în viața internațio
nală.

Animat de spiritul solidarită
ții internaționale. Partidul Co
munist Român intensifică rela
țiile de prietenie și colaborare 
cu toate partidele comuniste și 
muncitorești, acționează pentru 
întărirea coeziunii mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale. cu respectarea drep
tului fiecărui partid de a-și 
elabora de-sine-stătător linia 
sa politică, dezvoltă colaborarea 
cu partidele socialiste și social- 
democrate. cu mișcările de eli
berare națională, cu forțele re
voluționare și democratice anti- 
imnerialiste de pretutindeni.

în încheiere, vă urăm, dragi 
tovarăși, succes deplin in desfă
șurarea lucrărilor Congresului, 
>’ă dorim noi și tot mai mari 
victorii in înfăptuirea hotărîrilor 
pe care le va adopta Congresul 
al Xl-lea al Partidului Comu
nist Bulgar.

Trăiască prietenia și colabo
rarea dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist 
Bulgar, dintre țările și popoa
rele noastre !

Să se întărească continuu so
lidaritatea dintre țările socialis
te. dintre partidele comuniste și 
muncitorești, dintre forțele pro
gresiste. antiimperialiste din în
treaga lume !

Trăiască pacea și colaborarea 
între popoare 1

C.C. al P.P.R.M., Sergio del 
Văile, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. din Cuba, 
Munjr Mesihovici, membru al 
Comitetului Executiv al Prezi
diului C.C. al U.C.I., Hoang Van 
Hoan, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Celor 
ce Muncesc din Vietnam, și 
Iong Niăng Săp, membru al Co
mitetului Politic și secretar al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea.

Lucrările Congresului con
tinuă.

în continuare, referindu-se la 
rolul ție importanță excepțio
nală al 'mișcării comuniste in
ternaționale pentru accelerarea 
progresului social in lume, vor
bitorul a relevat extinderea co
laborării dintre partidele comu
niste, pe plan bilateral și mul
tilateral, afirmarea a noi forme 
de legături și schimb de expe
riență.

în contextul capitolului refe
ritor la mișcarea comunistă in
ternațională, în raport este ex
pusă poziția P.C.B. în legătură 
cu divergențele cu Partidul Co
munist Chinez.

Capitolul următor al raportu
lui, consacrat politicii și sarci
nilor P.C.B. în domeniul econo
miei. începe cu prezentarea ta
bloului succeselor care au fost 
obținute după Congresul al X- 
lea, in construirea și consolida
rea în ritm accelerat a bazelor 
tehnico-materiale ale socialis
mului în Bulgaria.

în continuare, primul secre
tar al C.C. al P.C.B. s-a referit 
la documentul „Direcțiile prin
cipale ale dezvoltării econo- 
mico-sociale a Bulgariei în cin
cinalul al șaptelea“, prezentat 
de C.C. spre dezbatere și apro
bare Congresului al Xl-lea. în 
această ordine de idei, vorbito
rul a subliniat că principala 
sarcină social-economică în cel 
de-al șaptelea cincinal (1976— 
1980) o constituie continuarea 
neabătută a liniei spre satisfa
cerea mai deplină a cerințelor 
materiale și spirituale ale po
porului, asigurindu-se în acest 
scop dezvoltarea dinamică și 
proporțională a economiei na
ționale, creșterea rapidă a . pro
ductivității muncii, a eficienței 
și calității — prin modernizarea,

Satisfacție deosebită pentru 
perspectivele largi deschise colaborării 

dintre România si Grecia
Vizita președintelui Republicii 

Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovară
șei Elena Ceaușescu în Grecia, 
rezultatele deosebit de fructu
oase ale acesteia, concretizate, 
între altele, în semnarea Acor
dului pe termen lung de colabo
rare economică și cooperare in
dustrială și tehnică, se bucură 
de un amplu ecou din partea 
ziarelor grecești de luni și marți, 
a posturilor de radio și televi
ziune. Sînt inserate relatări și 
ample reportaje referitoare la 
ultimele momente ale vizitei — 
ceremonia semnării documente
lor vizitei, conferința de presă a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
momentul plecării —, precum și 
comentarii cu privire la rezul
tatele vizitei, la perspectivele pe 
care acest eveniment le deschi
de evoluției și dezvoltării ra
porturilor dintre Grecia și Româ
nia. Sint, de asemenea, inserate 
numeroase fotografii reprezen- 
tînd diverse momente din ul
tima zi a vizitei înalților oas
peți români la Atena.

„Se lărgesc legăturile dintre 
cele două țări“ — își intitulează 
„Kathimerini“ principalul articol 
în care, între altele, subliniază: 
„Comunicatul comun prezintă 
elocvent hotărîrea Greciei și 
României de a-și lărgi legătu
rile“. în context, ziarul apre
ciază că „importanța acordului 
de colaborare economică este 
subliniată de faptul că poartă 
semnăturile președintelui Nicolae 
Ceaușescu și primului ministru 
Constantin Karamanlis“.

Coordonarea Democratică — un nou 
organism al opoziției spaniole

Ziarele „L’Humanité“ și „Le 
Monde“ publică comunicatul co
mun adoptat la Madrid de re
prezentanții Juntei Democratice 
din Spania și ai Platformei de 
Convergență Democratică, gru
pări din care fac parte majori
tatea formațiunilor politice a- 
flate în opoziție. în document se 
arată că cele două grupări au 
hotărî! dizolvarea lor și consti
tuirea. simultan, a unui singur 
organism al opoziției, denumit 
Coordonarea Democratică, ca 
„modalitate indispensabilă pen
tru a oferi societății spaniole o 
reală alternativă a puterii, ca
pabilă să transforme, pe cale 
pașnică, statul actual într-un 
stat, democratic“.

Coordonarea Democratică, se 
arată în comunicat, își propune 
ca obiective importante : elibe
rarea imediată a deținuților po
litici și sindicali, fără nici o ex
cepție ; reîntoarcerea persoane
lor exilate și acordarea unei 
amnistii care să asigure dreptu
rile tuturor; recunoașterea ime
diată și deplină a libertății sin
dicale ; deplina, imediata și e- 
fectiva exercitare a drepturilor 
și libertăților politice ale dife-

Schimburile de focuri au răsu
nat aproape permanent, în cursul 
zilei de marți, în majoritatea 
cartierelor capitalei libaneze. A- 
genția M.E.N. precizează că lup
tele au sporit în intensitate atît 
în zona marilor hoteluri, cit și 
in localitățile din vecinătatea 
sudică a Beirutului. Imaginea 
capitalei libaneze, notează agen
țiile de presă, este aceea a unui 
oraș cuprins de flăcări. Popu
lația orașului este practic izolată 
in locurile în care s-a aflat în 
momentul reînceperii incidente
lor. Violente ciocniri au avut 
loc, de asemenea, în regiunea 
Mount Liban și în localitățile 
Tripoli și Zghorta din nordul 
țării. O rafinărie de petrol din 
Tripoli, care a fost incendiată

T. Jivkov
reconstrucția, concentrarea și 
introducerea rapidă in produc
ție a realizărilor tehnico-știin
țifice. prin ridicarea conștiinței 
socialiste a oamenilor muncii și 
afirmarea modului socialist dșv 
viață.

Dezvoltarea diferitelor domenii 
ale economiei — se arată în 
raport — se va realiza în an
samblu în condițiile extinderii 
și adincirii in continuare a pro
ducției și cooperării în produc
ție in cadrul C.A.E.R.

Ocupîndu-se în continuare de 
activitatea C.C. al P.C. Bulgar 
îndreptată spre sporirea rolu
lui organizațiilor obștești, rapor
tul a relevat pe larg sarcinile ce 
revin în prezent mișcării Fron
tului Patriei, sindicatelor, miș
cării femeilor bulgare și Uniu
nii Tineretului Comunist Dimi- 
trovist. Se cere U.T.C.D. să ac
ționeze ferm pentru a cultiva la 
tineri o concepție științifică des
pre lume, intransigență față de 
încălcarea normelor morale și 
umane ale modului socialist de 
viață, participarea activă la edi
ficarea societății noi, drepte. A 
fost relevată, de asemenea, co
laborarea crescîndă dintre P. C. 
Bulgar și Uniunea Populară A- 
grară Bulgară.

în continuare a fost relevată 
importanța problemelor de edu
cație patriotică și internaționa- 
listă a poporului, îndeosebi a 
tineretului.

în încheiere, primul secretar 
al C.C. al P.C.B. a chemat pe 
comuniști, pe toți oamenii mun
cii din Bulgaria la muncă neo
bosită pentru îndeplinirea hotă- 
ririlor Congresului al Xl-lea, 
spre binele poporului, în numele 
idealului comunist.'

într-un alt articol, același ziar 
apreciază : „Comunicatul co
mun dat publicității la încheie
rea vizitei oficiale a președinte
lui Nicolae Ceaușescu dovedeș
te hotărîrea Greciei și Româ
niei de a constitui în Balcani, 
dar și pe plan european mai 
larg, un model de colaborare 
între țări cu sisteme sociale di
ferite“.

Relevînd că „se dublează vo
lumul schimburilor dintre Gre
cia și România“. „To Vima“ 
subliniază că „Acordul pe ter
men lung conține prevederi 
care, pe baza interesului reci
proc, stabilesc sectoarele, con
dițiile și premisele colaborării 
dintre Grecia și România, fără 
să influențeze drepturile și o- 
bligațiile pe care fiecare țară și 
le-a asumat, anterior pe plan 
internațional“.

Sub titlul „Rezultate foarte 
bune“, ziarul „Avghi“ scrie că 
„rezultatele în domeniul politic 
ale vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu constau atît în ■ vo
ința celor două părți de a aplica 
in relațiile dintre, ele prevede
rile Actului final de la Hel
sinki, cit și în colaborarea pen
tru aplicarea acestor prevederi 
de către toate statele care l-au 
semnat“.

într-un articol intitulat „Bal
canii — regiune a păcii“, publi
cat pe prima pagină, „Rizos- 
pastis“ apreciază că „acordurile 
de la Atena constituie o nouă 
etapă în relațiile Grecia—Româ
nia“.

ritelor naționalități și regiuni 
ale statului spaniol.; realizarea 
unei puteri judiciare unice și 
independente, potrivit necesită
ților unei societăți democratice. 
Totodată, Coordonarea Demo
cratică, arată documentul, își 
propune să realizeze o „ruptură 
democratică“ în Spania, prin 
care — intr-o perioadă de tran
ziție și printr-o consultare 
populară bazată pe vot univer
sal — să se hotărască forma 
viitoare a statului și a guvernu
lui. în această perioadă trebuie 
să se asigure apărarea drepturi
lor și libertăților politice.

Documentul a fost semnat de 
Partidul Socialist Muncitoresc 
Spaniol, Partidul Comunist din 
Spania, Partidul Social-Demo
crat, Partidul Socialist Popu
lar, Partidul Muncii din Spa
nia, Grupul Independent, Miș
carea Comunistă. Partidul 
Carlist, Comisiile Muncitorești, 
Uniunea Generală a Muncitori
lor, Uniunea Social Democrată 
din Spania. De asemenea, a 
fost semnat, urmind să fie ra
tificat, de Partidul Democrat 
Popular și de Stînga Democra
tică.

acum două zile, continuă să 
ardă.

Pe de altă parte, generalul 
Aziz Al Ahdab, care s-a procla
mat guvernator general provizo
riu al Libanului, a făcut un apel 
la încetarea ostilităților și pen
tru grăbirea eforturilor în ve
derea găsirii unei soluții politi
ce a situației.

Acționînd în baza articolului 
99 al Cartei Națiunilor Unite, 
secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a adresat, marți, 
o scrisoare președintelui Con
siliului de Securitate, prin care 
atrage oficial atenția acestui 
organism al O.N.U. asupra gra
vei situații din Liban.

Reamintind că apelul urgent 
adresat tuturor forțelor impli
cate și liderilor libanezi de a 
accepta încetarea focului ime
diată si efectivă nu a fost luat 
în considerare, Kurt Waldheim 
și-a exprimat convingerea că un 
asemenea acord de armistițiu a 
devenit mai urgent decît' ori- 
cînd. El a avertizat că o dete
riorare nouă a situației din Li
ban ar putea determina impli- ' 
cații depășind granițele acestei 
țări.
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La Moscova a avut loc ședin
ța a 46-a a Comisiei permanen
te a C.A.E.R. pentru comerț ex
terior.

Delegația română la această 
ședință a fost condusă de Ni
colae M. Nicolae. ministru se
cretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale.

în conformitate cu acordul 
dintre, Consiliul de Ajutor Eco
nomic Reciproc și Guvernul Re
publicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, la ședința comisiei a 
luat parte o delegație a R.S.F.I.

Comisia a examinat și apro
bat raportul privind activitatea 
desfășurată de comisie în anul 
1975 și direcțiile activității sale 
viitoare.

Direcția principală a activită
ții comisiei în anul 1975 a con
stituit-o transpunerea în viață a 
măsurilor Programului complex, 
în centrul atenției comisiei s-au 
aflat probleme privind îndepli
nirea hotărîrilor ședinței a 
XXIX-a a sesiunii C.A.E.R.

La ședință s-a remarcat că. 
în anul care a trecut, relațiile 
de comerț exterior s-au desfășu
rat cu succes. Volumul comer
țului exterior al.țărilor membre 
ale C.A.E.R. a sporit cu 22 la 
sută față de anul 1974, repre-

„De o valoare deosebită pen
tru pacea în Balcani și în Eu
ropa, în general, este identita
tea pozițiilor președintelui 
Nicolae Ceaușescu și primului 
ministru Constantin Karaman
lis, potrivit cărora întărirea pă
cii în Europa este legată de ac
ceptarea măsurilor de dezanga
jare militară și dezarmare“ — 
considera „Akropolis“.

„Satisfacție absolută la Atena 
pentru aplicarea fidelă și efi
cientă, pînă acum,, a Declarației 
de la București în relațiile Gre
cia—România, precum și pentru 
dezvoltarea pe mai departe a 
relațiilor bilaterale în toate do
meniile de contact între cele 
două țări“ scrie, la rîndul 
său, „Apoghevmatini“.

Ziarul „Athinaiki“ consideră 
că „Acordurile semnate între 
Grecia și România deschid per
spective optimiste pentru o co
laborare economică și politică 
mai strînsă intre țările balca
nice. Vizita la Atena a președin
telui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, este de 
o importanță istorică, nu numai 
în ce privește colaborarea pe 
termen lung între cele două 
țări, dar și în ce privește pozi
țiile politice ale președintelui 
român și repercusiunile lor — 
continuă ziarul. Ea arată clar 
necesitatea unei colaborări mai 
strînse și mai sincere între ță
rile din Peninsula Balcanică“.

în editorialul său, intitulat 
Î.Avînt“, ziarul „Vradini“ scrie : 
„Convorbirile președinte
lui Nicolae1 Ceaușescu la Atena 
au fost rodnice și nu există în
doială că Constantin Karaman
lis a prezentat foarte bine re
zultatele vizitei șefului statului 
român atunci cînd a subliniat 
că vizita a dat un nou avînt 
colaborării dintre cele două țări 
prietene. Acordul pe termen 
lung de colaborare economică 
și cooperare industrială și teh
nică trasează cadrul pentru o 
evoluție dinamică a relațiilor în 
aceste sectoare și. împreună cu 
Declarația comună, semnată a- 
nul trecut la București, consti
tuie documentele de bază pentru 
colaborarea dintre cele două 
țări.

Perspectiva unei colaborări și 
mai strînse în viitor între Gre-
cia și România este, fără îndo
ială, un factor ce întărește pa-
cea și colaborarea mai largă în 
Balcani“.

PE SCURT• PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT• PE SCURT

SESIUNEA COMISIEI GUVER
NAMENTALE DE COLABORARE 
ECONOMICĂ ROMÄNO- 

AUSTRALIANÄ
• LA Canbera au început lucră

rile primei sesiuni a Comisiei 
guvernamentale de colaborare 
economică româno-australiană. 
Comisia examinează căile și mij
loacele de creștere și diversifi
care a schimburilor comerciale 
și a activității de cooperare eco
nomică bilaterală și pe terțe 
piețe.

Delegația română este condu
să de Constantin Stanciu, ad
junct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, iar delegația aus
traliană — de S. Burton, prim
adjunct al ministrului comerțu
lui exterior.

Cu prilejul sesiunii, șeful de
legației române a avut întîlniri 
cu conducerile ministerelor fe
derale ale resurselor naturale și 
transporturilor, în cadrul cărora 
au fost discutate noi posibilități 
de colaborare în aceste domenii.

o LA Palatul Națiunilor s-a 
deschis, marți, cea de-a XXXI-a 
sesiune a Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa (C.E.E.) 
O.N.U.). La lucrări participă de
legații ale celor 34 de state 
membre ale Comisiei. România 
este reprezentată de o delegație 
condusă de Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe al țării noastre.

• MARȚI au luat sfîrșit 
lucrările Simpozionului țări
lor nealiniate privind mij
loacele de informare în 
masă. Reuniți la Palatul Con
greselor din capitala Tunisiei, 
delegați din 38 de țări nealinia
te, precum și reprezentanții a 12 

zentînd 126 miliarde de ruble. 
Comerțul reciproc al țărilor 
membre ale C.A.E.R. a crescut 
in anul 1975 cu peste 30 la sută.

Ca rezultat al ritmului înalt 
de dezvoltare a schimbului de 
mărfuri reciproc al țărilor mem
bre ale C.A.E.R., volumul co
merțului exterior al țărilor 
C.A.E.R., prevăzut în acorduri
le comerciale de lungă durată 
pe cincinalul trecut, a fost de
pășit cu 12 la sută.

Schimburile de mărfuri ale 
țărilor membre ale C.A.E.R. cu 
R.S.F.I. a crescut în 1975 cu 15 
la sută față de anul 1974.

în anul care a trecut, a căpă
tat o continuă dezvoltare comer
țul reciproc cu mașini și utilaje, 
care a crescut cu 18 la sută față 
de anul precedent. Ritmul de 
creștere a comerțului reciproc 
cu mașini și utilaje a depășit 
considerabil ritmul de creștere 
a producției construcțiilor de 
mașini, ceea ce demonstrează 
continua adîncire a diviziunii 
internaționale socialiste a mun
cii și a colaborării economice a 
țărilor membre ale C.A.E.R.

Ședința comisiei s-a desfășu
rat într-o atmosferă de înțele
gere reciprocă, prietenească și 
de colaborare tovărășească.

La Casa de cultură a studen
ților „Grigore Preoteasa“ din 
București, a avut loc marți după- 
amiază un miting de solidarita
te” consacrat Zilei de sprijin al 
luptei poporului arab din teri
toriile ocupate. La miting au 
participat tineri muncitori, elevi 
și studenți din Capitală, precum 
și studenți străini, aflați la stu
dii în România. Au fost prezenți 
reprezentantul la București al 
Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, precum și' ambasa
dori și membri ai ambasadelor 
unor țări arabe.

După ce mitingul a fost des
chis de Ion Moraru. secretar al 
Comitetului municipal * Bucu
rești al Uniunii Tineretului Co
munist, au luat cuvintul Cornel 
Șerban, strungar la întreprinde
rea de utilaj chimic „Grivița 
Roșie“, Anca Daniela Cojol, ele
vă la Liceul „Dr. Petru Groza“, 
Viorel Feroiu, student la Insti
tutul politehnic București. Vor
bitorii au exprimat sentimentele 
de prietenie și solidaritate față 
de lupta popoarelor arabe, a 
poporului palestinian împotriva 
imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului.

în încheierea mitingului a luat 
cuvintul Ion Sasu, secretar al 
C.C. al U.T.C., președintele Con
siliului U.A.S.C.R., care, dînd 
expresie solidarității militante, 
consecvente a tinerei generații 
din patria noastră cu lupta po
porului palestinian, a celorlalte 
popoare din țările arabe, a spus: 
„Evenimentele care s-au produs

Grevă generală a populației 
arabe din teritoriile ocupate
Ciocniri între populația arabă și poliția israeliana

în Cisiordania, Gaza și Ierusa
lim a început, marți dimineața, 
greva generală a populației a- 
rabe proclamată de Comitetul 
pentru protejarea păminturilor 
arabe. Școlile au rămas închise, 
ca și magazinele, cu excepția 
orașelor Rammallah și Napluz, 
unde poliția i-a obligat pe co- 
mercianți să deschidă magazi
nele.

Pe de altă parte, se anunță că, 
în noaptea anterioară. în Gali- 
leea, au avut loc, între popu
lația arabă și poliția israeliană, 
ciocniri, care s-au soldat cu 
moartea unui tînăr arab, rănirea 
altor șase și un număr nepreci
zat de arestări. Incidentul s-a 
produs în satul Deir Hannă, și 
în alte două sate din apropiere 
de Nazaret, care, împreună- cu 
alte localități din Galileea de 
nord, sînt înconjurate și păzite 
de puternice/forțe de poliție și 
militare, mobilizate cu prilejul 
grevei generale și a manifesta- 

af abe anunțate 
pentru astăzi.

Acest nou episod al luptei 
populației arabe împotriva ocu- 

țlllor populației

țări în curs de dezvoltare, par
ticipante în calitate de observa
tori, printre care și România, ai 
O.N.U., U.N.E.S.C.O., Ligii arabe 
și ai altor organisme interna
ționale specializate, au făcut, 
timp de cinci zile, o aprofundată 
analiză a mijloacelor de infor
mare in masă din țările neali
niate.

ANIVERSAREA ASOCIAȚIEI 
DE PRIETENIE 

FINLANDA-ROMÂNIA

• LA HELSINKI a avut 
loc o adunare festivă cu pri
lejul celei de a 25-a aniver
sări a creării Asociației de 
prietenie Finlanda-România. 
Au vorbit Kalevi Kivistol, 
ministrul finlandez al cultu
rii, și prof. Cezar Lăzărescu. 
șeful delegației Asociației de 
prietenie România-Finlanda, 
prezentă în Finlanda cu pri
lejul zilelor culturii româ
nești. Vorbitorii au evocat 
dezvoltarea continuă și pe 
multiple planuri a relațiilor 
româno-finlandeze, subliniind 
rolul hotăritor pe care l-au 
avut in acest sens convorbi
rile dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Urho Kekkonen. 

I
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• PATRUPEDE DESMOȘTEN1TE! 19 pisici. 3 clini și 2 iepui 
de casă care „moșteniseră“ de la stăpina lor defunctă suma de 
5,5 milioane de mărci vest-germane (peste două milioane de 
dolari!) au fost desmoștenite de un tribunal din Hamburg di: 
cauza stării de incapacitate mintală în care se afla generoasa . 
donatoare, Caroline Knuth, decedată în 1967 într-un ospiciu. ? 
Ea transformase cele 23 de case pe care le avea în adăposturi ț 
pentru animale de pripas, desemnîndu-le drept moștenitori. Exe- , 
cutorul său testamentar. însărcinat cu întreținerea animalelor, I 
intenționează să facă... recurs • MERVYN DAVIES PIERDUT i 
PENTRU RUGBY. Căpitanul echipei de rugby în 15 a Țării Ga- ) 
Iilor, cîștigătoare a ultimului turneu al celor 5 națiuni, celebrul I 
Mervyn Davles, a fost spitalizat simbătă și se ‘află în stare 1 
gravă. El a suferit probabil o hemoragie cerebrală în timpul i 
unei întilriiri Stvansea—Pontypool. Hemoragia nu se datorează 1 
meciului, au declarat medicii, dar Davles nu va mai putea juca i 
niciodată * O PINZA SEMNATĂ DE REMBRANDT A FOST I 
AUTENTIFICATA DUPĂ DOI ANI DE EXAMENE DIVERSE de i 
către un grup de, experți olandezi. Pictura, care înfățișează o ’ 
scenă biblică, a fost descoperită într-o colecție particulară din \ 
Utrecht. Tabloul are dimensiunile de 64 pe 47,5 .cm și poartă 
semnătura „R. F. Rembrandt Faecit — 1626“ a CELE MAI I 
„VlRSTNICE“ ROCI ALE PAMINTULUI — peste patru miliarde i 
de ani — au fost depistate de geologii sovietici în timpul unor ț 
săpături efectuate în Peninsula Kola, din nordul U.R.S.S. Este i 
vorba de roci de granit care se găsesc la suprafața solului și J 
se întind pe o lungime de cîțiva kilometri. Agenția TASS pre- l 
cizează că este vorba de un granit de culoare neagră cu in- ) 
sertii albe, care este recomandat pentru finisarea fațadelor unor l 
clădiri. Oamenii de știință sovietici apreciază că stabilirea vîrs- > 
tei acestor roci permite urmărirea istoriei evoluției Terrei. El ( 
au emis ipoteza că aceste roci s-au format la suprafața Pămîn- > 
tului, imediat după ce acesta a devenit un corp ceresc înde-- l 
pendent o CEL PUȚIN 14 PERSOANE ȘI-AU PIERDUT VIAȚA*  ’ 
și aproximativ 250 au fost rănite ca urmare a tornadelor ce 1 
s-au abătut în ultimele 24 de ore asupra' statelor americane >
Arkansas și Mississippi. Pagubele sînt considerabile. Au avut i 
puternic de suferit localitățile Cabot și Canton, unde numeroase ’ 
edificii au fost distruse sau grav avariate. ț
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recent la Ierusalim și în alte 
orașe de pe malul vestic al Ior
danului, în care au căzut victi
me tineri palestinieni ce luptau 
pentru păstrarea valorilor cultu
rale și tradițiilor naționale ale 
poporului palestinian, pentru 
eliberare națională, sînt un re
zultat al menținerii sub ocupa
ție, de către Israel, a unor te
ritorii arabe. Tineretul român, 
profund solidar cu popoarele 
care luptă pentru libertate, in
dependență și suveranitate na
țională, susținînd principiul in- 
admisibilității dobîndirii de te
ritorii prin forță, dezaprobă ac
tele și măsurile prin care se ur
mărește modificarea, de către 
Israel, a statutului teritoriilor 
ocupate și se pronunță pentru 
evacuarea acestora. Trebuie să 
se acționeze hotărit pentru re
tragerea Israelului din toate te
ritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967. pentru re
zolvarea problemei poporului 
palestinian in conformitate cu 
interesele și aspirațiile sale le
gitime, inclusiv pentru crearea 
unui stat propriu, independent, 
pentru respectarea independen
ței și suveranității tuturor sta
telor din zonă".

Mitingul a constituit o nouă 
expresie a sentimentelor de prie
tenie, simpatie și solidaritate ce 
animă tineretul român față de 
lupta poporului palestinian, a 
popoarelor arabe pentru elibe
rarea teritoriilor ocupate de 
Israel.

pării de către Israel a unor te
ritorii arabe a fost declanșat 
de recenta hotărîre a guvernului 
israelian de a expropria peste 
600 de hectare de teren, proprie
tate a unor cetățeni arabi.

Secretarul general al Ligii A- 
rabe. Mahmud .Riad, a adresat 
marți o telegramă secretarului 
general al O.N.U., Kurt Wald
heim, cerind o intervenție ime
diată a O.N.U. pentru a pune 
capăt măsurilor luate de autori
tățile israeliene in teritoriile o- 
cupate față de poporul palesti
nian și bunurile sale, informea
ză agenția France Presse, citind 
surse de la sediul din Cairo al 
organizației.

într-o declarație dată publi
cității, marți, la Addis Abeba, 
Organizația Unității Africane 
(O.U.A.) a afirmat sprijinul său 
deplin față de lupta pe care po
porul palestinian o duce sub 
eonducerea Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei (O.E.P.) 
pentru restabilirea drepturilor 
sale naționale.

• MARȚI SEARA, la Londra 
s-au dat publicității rezultatele 
votului în cel de-al doilea tur de 
scrutin pentru desemnarea lide 
rului Partidului Laburist, car 
urmează să devină prim-mini 
tru al Marii Britanii. Votir 
înregistrate de cei trei când’ 
sint următoarele : miniștri 
externe, James Callaghan 
ministrul muncii, Michac
— 133, ministrul finanțelo., 
nis Healey — 38.

Aceste rezultate indică faptul 
că pentru desemnarea persoanei 
care îl va înlocui pe premierul 
Harold VVilson la conducerea 
Partidului Laburist și, concomi
tent, la conducerea guvernului 
britanic va fi nevoie de un al 
treilea tur de scrutin.

• LA palatul prezidențial „Casa 
Rosada“ din Buenos Aires a avut 
loc, luni seara, in prezența 
membrilor juntei militare și a 
unor ofițeri superiori ai forțe
lor armate argentiniene, ceremo
nia oficială a depunerii jurămîn- 
tului de către noul șef al stătu-, 
lui. generalul locotenent Jorge 
Rafael Videla. membru al juntei 
și comandant al trupelor de 
uscat ale Argentinei.

PLENARA C.C. AL P.C. DIN 
DANEMARCA

• LA COPENHAGA a avut 
loc Plenara C.C. al Partidului 
Comunist din Danemarca, care a 
dezbătut situația economică și 
politică a țării, programul de 
acțiune împotriva șomajului și 
inflației.
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