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în mod firesc, programul vast de 
dezvoltare accelerată si complexă a 
economiei naționale, științific funda
mentat în Tezele C.C. al P.C.R. și 
în proiectul de Directive, se află azi 
în atenția comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii din patria noastră. 
Continuarea, in ritm înalt, a pro
cesului de edificare a unei economii 
moderne, bazată pe o industrie pu
ternică și o agricultură înaintată, 
pe folosirea cuceririlor revoluției 
tehnico-științifice contemoorane, pe 
utilizarea intensivă a potențialu
lui productiv șj material al tării, 
pe o înaltă productivitate a muncii 
sociale — care constituie obiectivul 
central a) politicii economice a Par
tidului Comunist Român — are o im
portantă hotărîtoare pentru făurirea 
multilaterală și deplină a socialis- 
r/.'/lui în patria noastră, răspunde in
tereselor vitale ale poporului român, 
pentru că numai pe această cale se 
poate asigura progresul general al 
întregii societăți, o temelie trainică 
pentru ridicarea nivelului de viață al 
celor ce,muncesc.

Motorul întregii dezvoltări, nu nu
mai economice, dar si sociale. _ îl 
constituie continuarea fermă ■ a in
dustrializării țării — pivotul progre
sului general al societății noastre. 
După cum se arată în Tezele Comite

ntului Central, partidul promovează 
înfăptuirea industrializării țării în- 
tr-o concepție unitară și de lungă per
spectivă, pornind de la condițiile con
crete ale tării, de la experiența a- 
cumulată pe plan national si inter
național. avînd în vedere necesita
tea valorificării mai eficiente a re
surselor naturale — domeniu In care 
industria minieră a avut și are un 
cuvînt greu de spus — precum și par
ticiparea mai activă a României la 
schimbul de valori mondial. Suc
cesele obținute pînă acum în 
îndeplinirea Directivelor Congresului 
al IX-lea al partidului, a planului 
cincinal pe perioada 1966—1970 de
monstrează tocmai iustetea. realis
mul si caracterul științific al poli
ticii economice a partidului si sta
tului nostru.

Marile realizări obținute în întrea
ga economie națională, precum și în 
industria minier^ în anii actualului 
cincinal au la bază orientarea gene
rală a dezvoltării economice dată de 
Congresul al IX-lea al partidului, o- 
rientare care a fost de natură să cre
eze un asemenea cadru și asemenea 
condiții încît să asigure descătușa
rea forțelor creatoare și a energiei 
oamenilor muncii în toate sectoarele 
producției materiale Criticînd anu
mite neajunsuri și practici care s-au 
manifestat în activitatea economică, 
partidul nostru a jalonat cu clari
tate căile de îmbunătățire a planifi
cării și conducerii economiei națio
nale, a îndreptat atenția oamenilor 
muncii spre creșterea eficienței eco
nomice. a rentabilității, spre orga
nizarea științifică a producției și a 
muncii - cerințe care s-au pus. din 
plin și în fața industriei miniere 
Dacă dezvoltarea industriei miniere 
s-a circumscris puternic, în anii, ac
tualului cincinal. în cadrul politicii 
de valorificare maximă a resurselor 
naturale ale țării, dacă această ra
mură a deven’t azi un sector modern 
al industriei noastre, în care teh
nica înaintată utilajul de înalt ran
dament introdus au schimbat struc
tural condițiile de lucru și au ridi
cat productivitatea muncii dacă azi 
pfatem aminti că. din 1966 și pînă 
la sfîrșitul lunii mai a c.. minerii 
patriei au realizat în plus față de 
plan peste 1.2 milioane tone de căr
bune brut, cantități însemnate de 
minereu de fier, metale neferoase și 
produse nemetalifere, toate acestea 
sînt rezultatul firesc al grijii parti
dului și statului pentru creșterea și 
modernizarea industriei noastre mi
niere

Tn primii trei ani ai cincinalului, 
producția globală a industriei miniere 
a crescut cu 29.5 la sută, într-un ritm 
mediu anual de 9 la sută, mult su
perior ritmurilor înregistrate pe plan 
mondial în industriile extractive Ca 
urmare, au fost acoperite în mai 
bună măsură necesitățile de materii 
prime ale economiei naționale Edi
ficator pentru creșterea eficienței e-

conomlce în această ramură este fap
tul că productivitatea muncii a spo
rit în perioada 1966—1968 tu 24 la 
sută, cu mult țață de cît era pre
văzut, la acest indicator atingîndu-se 
în acest an nivelul stabilit în planul 
cincinal pentru anul 1970 în același 
timp, cheltuielile la 1 000 de lei pro
ducție marfă au scăzut. în 1968, cu a- 
proape VW lei' față cie nivelul din 
1965, industria minieră devenind în 
ansamblul ei rentabilă cu un an mai 
devreme decît s-a prevăzut în planul 
cincinal.

Programul de investiții al industriei miniere — pe baza căruia în 1970 
se va asigura, din capacități noi sau 
extinse, un spor de producție față de 
1965 de 94 la sută la cărbune. 52 la 
sută la minereuri 'neferoase si 100 
la sută la minereurile nemetalifere 
și sare — se înfăptuiește cu succes. 
De la începutul cincinalului au fost 
puse în funcțiune 24 de mine și ex
ploatări la suprafață șl 20 de uzine 
sau instalații de preparare. In a- 
cest an. spre exemplu, au fost date 
în producție, cu cinci luni mai de
vreme.' exploatarea minieră de su
prafață Gîrla. iar cariera de lignit 
Tismana cu patru luni mai devreme. 
Cu circa două luni înainte de termen 
au intrat în funcțiune exploatarea 
de dolomită de la Crăciuneasa si dez
voltarea exploatării miniere Suior.

(Continuare in pag. a III-a)

ORGANIZAȚIILOR PARTID
La uzinele „Tractorur-Brașov

© NUMITORUL COMUN AL GÂNDURILOR SI SEN
TIMENTELOR NOASTRE, ADEZIUNEA DEPLINĂ 
FATĂ DE DOCUMENTELE PENTRU CONGRESUL 
AL X-LEA
© INTRODUCEREA NOULUI JN PRODUCȚIE — 
OBIECTIV PERMANENT AL ORGANIZAȚIILOR DE 
PARTID

Printre primele organizații de par
tid - dintr e cele 35 cite sînt la uzina 
„Tractorul" din Brașov — și care au 
.dezbătut zilele acestea documentele 
pentru Congresul al X-lea al partidu
lui, s-a aflat și organizația de bază 
a serviciilor tehnice - „creierul u-, 
zinei" — cum i se spune aici Consti
tuită din reputați creatori ai tractoru
lui românesc, cadre de conducere ale 
serviciilor de concepție, ingineri, cer
cetători, oroiectanți. tehnicieni și 
muncitori de înaltă calificare profe
sională, în total 168 membri de partid, 
organizația de bază a serviciilor teh
nice este — așa cum a dovedit-o și 
cu prilejul dezbaterii — o puternică 
forță propulsoare a progresului teh
nic al uzinei Și poate tocmai pentru 
că certificatul de naștere a tractoare
lor este semnat de acești creatori în 
laboratoare, pe planșete, în atelierul 
de experiențe, comitetul de partid 
al uzinei a optat ca printre primii 
care să dezbată Tezele și proiectul de 
Directive, ca și modalitățile de 
a realiza sarcina fundamentală ce 
revine uzinei pentru anii următori — 
adîncirea diversificării tipurilor de 
tractoare, ridicarea performantelor

A PARTIDELOR

Delegafia Partidului Comunist Român, condusâ de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în timpul lucrărilor con
sfătuirii

APEL AL CONSFĂTUIRII INTERNAȚIONALE
COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI

lor tehnico-economice si asigurarea 
prin aceasta a unui înalt- nivel de
competitivitate pe piața externă — 
să fie membrii de partid din servi
ciile de concepție.

Dacă ar fi să stabilim un numitor 
comun al gîndurilor și sentimentelor 
exprimate de toti cei care au luat cu- 
vîntul la adunarea generală extraor
dinară de partid, atunci cu toată cer
titudinea Dutem afirma că acesta 
constă în exprimarea adeziunii de
pline fată de documentele pentru 
Congresul al X-lea al partidului.

O trăsătură pregnantă a dezbate
rilor din această organizație de par
tid a fost argumentarea prin fapte 
și rezultate convingătoare că progra
mul multilateral de dezvoltare a pa
triei stabilit de Congresul al IX-lea 
și Conferința Națională a partidului 
se înfăptuiește neabătut pas cu pas 
Vorbitorii au amintit că în acest sens 
este semnificativă, pentru progresul 
realizat de uzină dinamica viguroa
să. continuu ascendentă a producției

Constantin MORARU

(Continuare în pag. a IlI-a)

în ajunul centenarului nașterii 
lui V. I. Lenin, Consfătuirea inter
națională a partidelor comuniste și 
muncitorești își îhdreaptă gînduri- 
le spre geniul neihuritor al eppcii 
noastre revoluționare.

Numele lui Lenin a devenit un 
simbol al Marelui Octombrie, al 
celor mai importante transformări 
revoluționare care au schimbat ra
dical înfățișarea socială a lumii, 
mareînd cotitura trecerii omenirii 
spre socialism și comunism.

Lenin, gînditor eminent, a dez
voltat multilateral învățătura crea
tă de Marx și Engels : materialis
mul dialectic, economia politică, 
teoria revoluției socialiste și a 
construirii societății comuniste.

Lenin, făuritorul partidului bol
șevic, al primului partid proletar 
de tip nou, a fost conducătorul pri
mei revoluții socialiste victorioase 
din lume, întemeietorul primului 
stat proletar din istorie, al demo
crației socialiste sovietice.

Lenin, luptător ’ intransigent îm
potriva imperialismului și reacțiu- 
nii, a apărat unitatea de acțiune a 
tuturor detașamentelor oamenilor 
muncii în lupta împotriva dușma
nului de clasă comun ; internațio
nalist consecvent, luptător pentru 
egalitate, pace și prietenie între 
popoare, el a condamnat cu niînie 
orice manifestări ale rasismului și
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șovinismului; prieten al tuturor 
națiunilor asuprite, el a ridicat 
steagul victorios al luptei împo
triva colonialismului, pentru inde
pendența și libertatea popoarelor, 
pentru dreptul fiecărui popor de 
a hotărî singur asupra destinelor 
sale.

Conducător eminent al clasei 
muncitoare internaționale, Lenin 
vedea în proletariat forța princi
pală capabila să’ îndeplinească mi
siunea istorică-mondială de răstur
nare a capitalismului și de trans
formare socialistă a societății. El a 
elaborat teoria aUânțePclasei mun
citoare cu țărănimea. Apărînd u- 
nitatea mișcării muncitorești, el 
era intransigent față de oportu
nism, față de toate manifestările 
acestuia.

Sub influența leninismului s-au 
format generații de revoluționari, 
devotați fără margini clasei mun
citoare, poporului, cauzei socialis
mului.

' Viața și activitatea lui Lenin, 
înaltele lui calități ca revoluționar, 
ca om și tovarăș, vor fi întotdea
una un exemplu însuflețitor pentru 
milioanele de luptători revoluțio
nari din toată lumea.

Sub steagul leninismului, în ma
joritatea țărilor, mișcarea revolu
ționară s-a ridicat la un nivel mai 
înalt, s-au format și s-au consoli
dat partide comuniste ; mișcarea 
comunistă internațională s-a trans
format într-o adevărată forță mon
dială, cea mai influentă forță po
litică a contemporaneității.

întreaga experiență a socialismu
lui mondial, a mișcării muncitorești 
și de eliberare națională a confir
mat însemnătatea internațională a 
învățăturii marxist-leniniste. Vic
toria revoluției socialiste într-un 
șir de țări, constituirea sistemului 
mondial socialist, cuceririle mișcării 
muncitorești dim țările capitaliste, 
apariția pe arena activității istorice 
independente a popoarelor din 
fostele colonii și semicolonii, avîn- 
tul fără precedent al luptei anti- 
imperialiste — toate acestea dove
desc justețea istorică a leninis
mului, care exprimă interesele fun
damentale ale epocii contemporane.

Astăzi, pe bună dreptate se poate 
spune despre învățătura lui Lenin 
ceea ce el însuși a spus despre 
marxism : că este o învățătură a- 
totputernică. deoarece este justă. 
Teoria marxist-leninistă. aplicarea 
ei creatoare potrivit condițiilor 
concrete permite să se elaboreze 
răspunsuri științifice la probleme
le care se ridică în fața tuturor

detașamentelor mișcării revoluțio
nare mondiale, indiferent unde ac
ționează acestea.

Atașamentul față de marxism
leninism — măreața învățătură in
ternațională — este chezășia unor 
noi succese ale mișcării comuniste.

Comuniștii consideră drept sar
cina lor de a apăra cu fermitate 
principiile revoluționare ale mar- 

. xism-leninismului, ale internațio
nalismului proletar în lupta împo
triva oricăror dușmani, de a le 
transpune în viață neabătut, de a 
dezvolta permanent teoria marxist- 
leninistă, de a o îmbogăți pe baza 
experienței contemporane a luptei 
de clasă și a construcției, societății 
socialiste. Comuniștii vor fi întot
deauna fideli spiritului creator al 
leninismului.

Apropiatul jubileu al lui Lenin 
constituie o dată istorică de impor
tanță mondială. Partidele comunis
te și muncitorești întîmpină aceas
tă aniversare în condițiile intensi
ficării activității lor revoluționare 
și o marchează prin întărirea mun
cii politice și ideologice în sînul 
maselor, prin sporirea rîndurilor 
mișcării noastre. Ele depun toate 
eforturile pentru a mobiliza ener
gia revoluționară a oamenilor mun
cii în lupta împotriva imperialis
mului, pentru idealurile luminoase 
ale socialismului,

Participanții la Consfătuirea in
ternațională a partidelor comuniste 
și muncitorești adresează tuturor 
comuniștilor, tuturor celor ce luptă 
pentru transformarea socialistă a 
societății, tuturor adepților pro
gresului și păcii chemarea de a 
sărbători în mod demn centenarul 
nașterii marelui Lenin.

Studiați operele lui Lenin 1 Veți 
găsi în ele o sursă inepuizabilă de 
inspirație în lupta împotriva reac- 
țiunii și asupririi, pentru socialism 
și pace. Studierea acestor opere va 
ajuta tînăra generație să vadă mai 
clar perspectivele revoluționare ale 
epocii noastre.

Popularizați mai larg realizările 
leninismului, succesele țărilor so
cialiste, ale partidelor comuniste, 
ale tuturor forțelor revoluționare.

Oameni ai muncii din toate țările, 
popoare din lumea întreagă 1 în 
numele triumfului idealurilor leni
niste vă chemăm să luați parte 
activă la marea și nobila luptă a 
clasei muncitoare, pentru pace, 
democrație, independență națională 
și socialism I

Să ridicăm tot mai sus steagul 
leninismului în lupta pentru reîn
noirea revoluționară a lumii !

Trăiască leninismul 1

Să începem cu un lucru avînd ca
racterul evidentei, răspicat afirmat. 
Cunoscut de- fiecare dintre noi. nu 
numai gîndit. ci cu sentimentul adine 
al experienței trăite ‘ perioada care 
s-a scurs de la Congresul al 
IX-lea constituie în viața poporu
lui nostru, a României, un mo
ment de profundă semnificație 
mareînd o nouă etapă în construirea 
socialismului, stînd sub semnul unei 
invigorate dinamici a unei activități 
creatoare si inovatoare în toate sec
toarele vieții sociale Mai mult ca 
înainte temeiurile socialismului 
demnitatea umană afirmarea si dez
voltarea personalității fiecăruia par
ticiparea activă prin dezbaterea des
chisă a oricăror probleme de interes 
public, activitatea creatoare si-au 
dezvăluit potenteie. Caracterul esen
țial umanist al socialismului, aplicat 
creator si concret 
noastre, nu putea 
atît în activitatea 
activitatea externă
odată înainte prestigiul International

Alexandru IVASIUC

în viata societății 
să nu dea roade 
internă cît si în 
a României. Nici-

țări care si-au cucerit de curînd In
dependenta. sau din tari unde această 
luptă se desfășoară chiar, acum cu 
numen rase 
nu ignora 
neam este 
orincioiilor 
neori cu riscul vieții Ecoul trezit în 
ei îmi demonstra concret că oatrio^ 
tismul nostru orinciniile oe care le 
apărăm sînt o parte integrantă a 
internaționalismului, reprezintă un 
factor de potențare a energiilor 
revoluționare Există ceva profund 
emoționant tn hotărîrea cuiva 
de a se integra într-o mare cau
ză. Cuvintele care desemnează te- 

. luri. în momentul în care au acooe- 
țrăit o bună oarte. din anul rirea fantelor îsi dezvăluie înțelesul 

... __  ____ mai neechivoc
scriitori multi veniti din Scriitor fiind, mă lupt adesea cu

al tării noastre n-a fost mai mare, 
glasul reprezentanților noștri n-a fost 
ascultat cu mai mare atentie. ecou) 
lui nu s-a făcut mai simtit. Impor
tanta internațională a României re
prezintă victoria unui principiu Ple- 
dînd pentru statornicirea onor relații 
bazate pe slujirea cauzei socjalismu 
lui șl a păpii pe independență 
și suveranitate pe deplină 
litate în drepturi între toate 
țiunile. Indiferent de mărimea 
răspundem nu numai, aspirațiilor 
porului nostru, ci si a tuturor 
poarelor, -multe dintre ele luntînd 
pentru libertatea si demnitatea lor 
chiar în aceste cline cu arma în 
mînă.

Am ___ - -----  „--- - — -----  --------- --  .
trecut într-o comunitate internațio- [or cel mal exact 
nală

sacrificii Nici unul 
că țara din care ve- 
neabătută în apărarea 

pentru care ei militau, u-

ambiguitatea cuvintelor, cu aluviuni
le cu care s-au încărcat în rostogoli
rea lor istorică. Atunci însă cînd ci- ■ 
neva face totul pentru dezvoltarea 
patriei sale pentru colaborare între 
popoare pentru prietenie, demni
tate și libertate, 
cuvinte 
nealterată 
PC R . a

demni-
sensurile acestor 
o transparență 
cristal Politica 

noastre

de

ega 
na- 
lor. 
po-
DO-

capătă 
de 

guvernului țării 
în mintea prietenilor si colegilor mei 
ca si în mintea noastră acoperă a- 
ceste înțelesuri precise eliberate de 
orice confuzie. Tn felul acesta se sta
bilește adevărata comunicare între 
oameni ca si între ponoare, cînd se 

prin ’ același 
principiu 
să-1 nege 
stabili oe 

o eră a 
adevărata

întelege același lucru 
cuvînt desemnînd același 
fără rezerva mintală oare 
Cîndva. în viitor, se va 
întreaga noastră Dlanetă 
dreptății care va permite 
comunicare condiție a oricărei co
munități reale. Nu am nici un fel ■ 
de îndoială că înțelesul cuvîntării to-

(Continuare în pag. a II-a)

T elegrame
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone, 

Jozef Cyrankiewicz, a adresat președintelui Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România,. Ion Gheorghe Maurer, o telegramă în care 
se spune : In legătură cu moartea tragică, zguduitoare a tovarășului Du
mitru Usturoi vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării din 
Republica Socialistă România, vă transmit dumneavoastră, tovarășe pre
ședinte, în numele guvernului Republicii Populare Polone și al meu per
sonal. sincere condoleanțe.

Vă rog, de asemenea, să transmiteți cordiale expresii de compasiune 
și durere familiei celui dispărut.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a adresat președintelui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone, Jozef Cyrankiewicz, o telegramă prin care 
transmite sincere mulțumiri pentru condoleanțele exprimate în urma 
stingerii din viață a tovarășului Dumitru Usturoi, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării din Republica Socialistă România.

Totodată — se spune în telegramă - exprimăm adînca noastră 
compasiune în legătură cu încetarea din viață a tovarășului Wladyslaw 
Jagusztyn, vicepreședinte al Comisiei de Stat a. Planificării din Repu
blica Populară Polonă, și a persoanelor care l-au însoțit și vă rugăm să 
transmiteți sentimentele noastre de durere și regret familiilor îndoliate.
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FAPTUL CUM GOSPODĂRIT!
9

cinema

DIVERS ZESTREA HNICĂ

Identitatea
lui Nicusor

9

în ziarul nostru .din 24 mai 
relatam cazul lui Nicusor — 
copilul abandonat în orașul A- 
zuga. Consiliul popular al o- 
rasului ne informează că a 
descoperită mama sa. Este 
relia Popa din comuna 
răslău (Alba), actualmente 
viză de flotant în orașul Bra
șov. Fapta sa incalificabilă se 
află în cercetare la organele 
competente. Mulțumim 
celor care ne-au scris, 
tînd înfierea copilului, 
flat si noi (cu bucurie) 
cusor a fost înfiat de __
Gheorghe si Florica.. Bardot. 
reia îi fusese încredințat la 
sire. Părăsit de mama sa. 
cusor a regăsit curînd alti 
rinti. Să crească mare 1

fost

cu

tuturor 
solici- 

Am a- 
că Ni- 
familia 

că- 
gă- 
Ni- 
pă-

Confuzie
cu... cîntec

al
Ciu

Controlul financiar intern 
Schelei de extracție 
rești (județul Olt) l-a prins pe 
stomatologul Ion Corbu în fia 
grant delict. Socotind că-i mer
ge. . acesta a transformat, cabi
netul medical al întreprinderii 
în cabinet particular. Timp de 
niai multi ani. Corbu a efectuat 
aici lucrări peptru unii salariat! 
și localnici, confundind casieria 
întreprinderii cu propriul, buzu
nar. Văzind ce face șeful, tehni
cianul dentar D Nicolae. de la a- 
celasi cabinet, a procedat la fel. 
Si cum povestea cu ulciorul s-a 
adeverit și în alte asemenea 
cazuri, morala este valabilă și 
pentru ei.

In munții noștri se desfă
șoară o vînătoare mai puțin o- 
bisnuită. In cea mai deplină li
niște, „vînătorii" 
ză cu binocluri 
culcușul căprioarelor. Se apro
pie apoi de ele. „răpindu-le" 
iezii, care urmează a popula o 
novă zonă silvică din tara 
noastră, proprie dezvoltării a- 
cestei specii de animale:: 
zonele de colină si cimpie.

detectea- 
puternice

Pana afa
coriștilor
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fărăla căutarea unui cîstig 
muncă, trei șoferi din Oradea 
(Kiss Francisc. Eugen Tapai și 
Ștefan Szedlacsec) s-au apucat 
să facă comerț. Nu de oricare. 
Numai cu autoturisme. Le 
„cumpărau* si le revindeau 
cîștigînd pînă la 10 000 de lei de 
„bucată". Asa au procedat în 22 
de cazuri. De fant ei nu le cum
părau. ci găseau vînzătorul si 
cumpărătorul, miilocind încheie
rea actelor respective între a- 
ceștia pentru a evita taxele fi
nanciare ce se impuneau. Si le-a 
mers treaba ca ne roate oină în- 
tr-o zi cînd. invitați la miliție să 
dea explicații, au fost obligati să 
rămînă acolo pentru mai multă 
vreme.

Bun de plată
Pe șoseaua Urziceni—Buzău, 

autocamionul nr. 21 Br. 
condus de Georgel 
cula cu, viteză 
Transporta butoaie 
cauza excesului de 
mul fiind alunecos, 
a derapat st a părăsit partea 
carosabilă a soselei. intrînd în 
sânt. unde s-a si răsturnat. Din 
butoaiele care s-au spart au 
curs aproximativ 4 000 litri de 
vin. Șoferul va trebui să plă
tească. Deși transporta vin. el 
s-a îmbătat de... viteză. Conse
cințele sînt aceleași.

1 277, 
Cioran. cir- 
ametitoare. 

cu vin. Din 
viteză, dru- 

masina

Du-te-vino
fără rost

La începutul acestei săptămini, 
am făcut un sondai — asistați 
de căpitanul H. Cioinea de la 
Inspectoratul general al Mili
ției — în legătură cu transpor
turile auto în gol. Timp de 90 de 
minute am constatat — în orașul 
Buftea — că dintr-un număr a- 
preciabil de autocamioane ce se 
deplasau de la București spre 
Ploiești si invers, numai 8,5 la 
sută erau încărcate. In rest, 
transporturile se efectuau în 
gol. în proporție aproape egală 
se circula într-un sens si in ce
lălalt. pentru a se încărca dife
rite materiale. Foarte multe a- 
partin... Ministerului Transpor
turilor. Am remarcat, cu aceas
tă ocazie, că multi conducători 
auto mergeau la locul de muncă 
venind cu autocamioanele de 
acasă (contrar legilor în vigoa
re). Amintim de existenta dispe
ceratelor locale, care au tocmai 
rolul de a preîntîmpina trans
porturile încrucișate în gol. dis
pecerate utilate si încadrate con
form necesităților. Ce ar mai 
trebui ? Să mai scriem încă o 
dată ? Ar fi în gol. Cineva tre
buie să (se) încarce de., doam
ne-a jută.

cu 
„Scînteii

Rubricd redactată de
Ștefan ZIDĂRIȚA 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților

A COMERȚULUI ?
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eficiență noua 
comerțului ? Spe- 
randamentul ma-

Pentru oricare cumpărător — vi
zitator cotidian al unităților comer
ciale — a devenit obișnuită pre
zența în magazine a vitrinelor fri
gorifice, a caselor de marcat elec
trice, a dozatoarelor de lapte și ră
coritoare etc. Rețeaua comercială 
de stat dispune de circa 58 000 ti
puri de mașini și utilaje în valoare 
de multe sute de milioane de Iei, 
care contribuie nemijlocit la îmbu
nătățirea condițiilor de preparare, 
prezentare și vînzare a mărfurilor 
și, implicit, la creșterea productivi
tății și îmbunătățirea deservirii. A- 
ceasta este noua zestre tehnică, fără 
de care nu mai poate fi conceput 
astăzi un comerț modern, corespun
zător cerințelor crescînde ale popu
lației.

Este folosită cu 
zestre tehnică a 
cialiștii răspund :
șinilor și utilajelor comerciale este 
maxim dacă sînt folosite rațional și 
intensiv, bine gospodărite, reparate 
prompt și redate în cel mai scurt 
timp circuitului comercial.

Iată-ne la Direcția de investiții a 
Ministerului Comerțului Interior. 
Sînt folosite rațional utilajele co
merciale? — întrebăm „în unele 
județe da, în altele nu prea* — ni 
se răspunție. Dimensiunea reală a 
acestui răspuns echivoo o întrezărim 
consultînd ultima situație centrali-’ 
zată, existentă la minister : numă
rul utilajelor nefolosite este de pes
te 5 600, reprezentînd aproape 10 la 
sută din totalul utilajelor exis
tente.

Este mult sau puțin ? Pentru a 
răspunde la această întrebare, este 
suficient să amintim că, 'în' urmă cu 
doi ani. doar 5 la sută din utilaje 
erau în repaus. Deci în loc să scadă, 
proporția și, 'implicit, numărul uti
lajelor nefolosite au crescut. îngrijOr 
râtor ni se pare a fi și faptul 
că aproape 1 000 dintre utilajele 
nefolosite sînt vitrine și 
gate frigorifice, de mare 
tate în exercitarea unui comerț ci
vilizat. „Recordul" Iâ acest capitol 
îl dețin județele : Galați — cu 73 
de bucăți, Hunedoara — cu 102, Ba
cău — cu 51 etc Situația de la mi
nister mai evidențiază existența a 
sute și sute de expresouri de cafea 
(care desfac zilnic marfă în valoare 
..................— «-.......... de

zao

agre- 
utili-

de'3—4 000 lei fiecare), mașini 
tăiat mezeluri, cîntare etc, care 
nefolosite, în medie, de 138 zile.

Dar, în definitiv, de ce stau 
folosite ? La unele (în număr 
peste 400) timpul de cînd sînt 
ponibile însumează — de necrezut 
— 158 422 . zi le. sau echivalentul ' a... 
400 de ani, pentru sifriplul motiv ca; ■ 
organizațiile, comerciale posesoare 
nu aii nevoie de ele I Și. în loc să 
le pună la dispoziția altora, care le 
solicită intens, le țin în magazie 
pasă-mi-te pentru „zile negre" O 
altă categorie o formează utilajele 
care așteaptă (din lipsă de specia
liști sau piese de schimb, sau chiar 
din neglijență) să fie reparate. Aces
te cauze, la care se adaugă alte cî
teva mai puțin semnificative, au ge
nerat efecte pur și simplu antieco- 
nomice Pe ansamblul rețelei comer
ciale, numărul zilelor de nefuncțio
nare se ridică la aproape 800 000 !

Am stat de vorbă îndelung cu. spe
cialiști ai ministerului. Cu toții au 
fost unanimi în aprecierea că zestrea 
tehnică a comerțului este departe de 
a fi folosită cu maximum de eficiență. 
Deficiențele — ni s-a spus — se da- 
toresc lipsei de preocupare pentru 
buna gospodărire a utilajelor, mani
festată de multe organe comerciale 
locale. In scopul sprijinirii și stimu
lării acestor foruri, s-au luat de 
către minister o serie de măsuri, din
tre care menționăm : întocmirea unor 
liste a utilajelor disponibile și difu
zarea lor către toate organizațiile 
comerciale : școlarizarea unui număr 
mai mare de specialiști în depanare, 
și reparații, intensificarea controlului 
pe teren ți depistarea mai operativă 
a deficiențelor etc Sînt. desigur, mă
suri menite să îmbunătățească indi
cele de utilizare a mașinilor/lin re
țeaua comercială Dar fără o preo
cupare susținută pentru gospodărirea 
lor judicioasă din partea direcțiilor 
comerciale județene și a organizații
lor comerciale locaje, primele intere-

t V

ne- 
de 

dis-

sate în obținerea unor rezultate eco
nomice superioare, revirimentul se 
va lăsa’ încă multă vreme așteptat.

După cum spuneam, tongevitatea 
utilajelor comerciale este determina
tă, în bună parte, de întreținerea per
manentă și repararea lor promptă. 
Operațiunile acestea sînt efectuate, 
pentru circa 80 Ia sută din utilaje, de 
către I R.U.C.-uri sau A R.ll.C.-uri 
(întreprinderi și, respectiv, ateliere 
pentru repararea utilajelor comer
ciale), înființate pe lîngă direcțiile 
comerciale județene, iar pentru restul 
de 20 la sută, de către întreprinderi 
tutelate de alte foruri. întreprinde
rile de reparații se achită relativ bine 
de îndatoriri. Se semnalează însă, 
destul de frecvent, lipsa pieselor de 
schimb E oare o lipsă obiectivă ? 
Făcînd o verificare a cererilor de 
piese, adresate M.C.I., rezultă că 
unele întreprinderi (J.R.U.C.-Pitești, 
de exemplu) au comandat piese în 
cantități insuficiente, deși nu le au 
în stoc, îneît imposibilitatea de a 
pune în funcțiune unele utilaje nu 
se datorește întotdeauna absenței 
reale a pieselor, ci în primul rînd 
lipsei de prevedere în lansarea co
menzilor- de către cei direct intere
sați.

Desigur, ancheta de față nu-și pro
pune (și nici n-ar fi posibil) să treacă, 
în revistă activitatea tuturor între-' 
prinderilor din țară care repară uti
laje comerciale. Dar. fără îndoială, 
tocmai Capitala nu am putea-o trece 
cu vederea, rețeaua ei comercială 
numărînd peste 13 000 de mașini și u- 
tilațe Să fixăm mai întîi cadrul or
ganizatoric In Bdcurești, situația 
este întrticîtva deosebită de a celor
lalte județe, repararea și întreținerea 
utilajelor fiind încredințată întreprin
derii „Ciclon", tutelată nu de co
merț, ci de Direcția generală a in
dustriei locale a municipiului O sec
ție a acestei întreprinderi, cu' acti
vitate destul de eterogenă. întreține 
și repară utilaje pe baza contracte
lor încheiate cu organizațiile comer
ciale. Teoretic, situația este deci ase
mănătoare județelor în care comer
țul dispune de întreprinderi și re
parații proprii. Ea se schimbă însă 
atunci cînd se trece la executarea 
contractelor Deși contractul este un 
act juridic cu clauze obligatorii pen
tru părți, constatăm că în numeroa
se cazuri întreținerea utilajelor este 
superficială, iar reparațiile durează 
de 2—3 și chiar 4 ori mai mult decît 
s-a stabilit prin contract

Una din preocupările amintitei sec
ții se referă la întreținerea utilajelor 
— curățat, gresat, reglat. Dar, după 
cumi-am fost inforrriați, singura, grijă 
a multor mecanici "este aceea" de a 
obține viza că au făcut... „întreține
rea" Și numai pentru aceste „ser
vicii". numeroase organizații comer
ciale au plătit între 5—12 mii de lei 
lunar

La diferite intervale sînt însă ne
cesare reparații de mai mare am
ploare. Aici se întîmplă cele mai 
multe necazuri. Dună cum ne-a spus 
tovarășul Mircea Ducu, directorul 
T.L.C.R. 1. durata unei reparații va
riază între 45 și 60 de ’zile, prezen- 
tîndu-ne o lungă listă cu exemple de 
acest fel într-adevăr, incinta secției 
de reparat a „Ciclop“-ului prezintă, 
în unele perioade, imaginea dezolantă 
a unui cimitir de utilaje.

Care sînt cauzele generatoare ale 
unei asemenea stări de lucruri ? Vom 
rezuma cîteva din cele indicate de 
conducătorul secției de utilate co
merciale de la „Ciclop" : capacitatea 
secției mai mică decît cerințele ț nu
mărul insuficient de lucrători1 gra
dul lor insuficient de calificare! 
lipsa unor piese de schimb etc. La 
aceste cauze, directorul tehnic, al di
recției generale de industrie locală, 
tovarășii! L. Tone, mai adaugă și 
altele: exploatarea necoresnunză- 
toare a utilajelor, gabaritul lor a- 
precîabil ș.a m d Și. în 
toate aceste motivări, 
paradoxal incearcă să 
streze că. situația este
de normală, argumentînd : „La atîtea 
mii de utilaie. chiar dacă nu se res
pectă durataa contractuală pentru 200, 
e bine. Cit privește piesele de schimb, 
ar fi mai normal să ni le asigure

chiar beneficiarii (1). Cu fondurile 
de care dispunem, mai avem si altele 
de cumpărat". O afirmație atît de ca
tegorică si. mai ales atît de surprin
zătoare. ne interzice comentariul. 
Poate, totuși, forul tutelar va găsi 
mijloacele „să comenteze" o aseme
nea optică.

La cele relatate se mai adaugă și 
faptul că asupra întreprinderilor si 
organizațiilor comerciale bucureștene 
planează pericolul de a nu-si mai 
putea repara (chiar asa. cu întîrziere) 
utilajele dintr-un motiv de ordin.fi
nanciar: „Ciclop“-ul percepe beneficii 
de 47 la sută. în timp ce I.R.U.C.-, 
urile încasează maximum 8 la sută. 
Rezultatul : cheltuielile pentru uti
laje depășesc cu mult normativele si 
plafoanele stabilite de M.C.I.. deter- 
minînd organizațiile comerciale să se 
abțină, cu orice risc, de la asemenea 
cheltuieli. „Transformarea actualei 
secții de la „Ciclop" într-o întreprin
dere de genul I.R.U.C. ar fi o solu
ție eficientă" — este de părere ing. 
D. Vieru, director adjunct în M.C.I. 
Iată si părerea unui alt specialist — 
ing. Gh. Culea, director general ad
junct în Direcția generală comercială 
a municipiului București: s.Mi se 
pare mai nimerit ca de repararea și 
întreținerea utilajelor să se ocupe 
întreprinderea „Frigocom". din sub- 
ordinea directă a M.C.I., specializată 
în utilaje comerciale, cu posibilități 
tehnologice superioare, cu mașini 
perfecționate • și cu Specialiști de 
înaltă calificare". Poate că adoptarea 
unuia din aceste puncte de vedere, 
sau chiar a altuia, bine motiva*, ar 
face ca organizarea muncii să fie co
respunzătoare cerințelor comerțului, 
iar prețul reparațiilor să devină ac
cesibil tuturor organizațiilor, comer
ciale. Clar este însă că trebuie acțio
nat ncîntîrziat pentru remedierea 
neaiunsurilor, fiind realmente inad
misibil ca întreprinderi în grija că
rora este dată zestrea tehnică a_ co
merțului să ignore această cerință.

Este adevărat că de- organizarea ac
tivității comerțului local răspund. în 
primul rînd. consiliile populare, co
mitetele lor executive. Dar. nici Mi
nisterului Comerțului Interior nu-i 
poate fi indiferent cum este utilizată 
această zestre de sute de milioane 
de lei; iar dacă lucrurile nu stau 
bine — și s-a văzut că nu stau — se 
cer adoptate asemenea măsuri îneît 
ceî care o dețin să fie obligați să-i 
asigure buna întreținere si un regim 
normal de folosire la capacitatea in
tegrală. Sînt sarcini care trebuie în
deplinite cu toată răspunderea, ■ în -. 

■țpt<’reSUl unei eficiente sporite a ac
tivității comerciale și al unei mai 
bune deserviri a cumpărătorilor.

0 Noaptea generalilor : PATRIA — 9 ; 
12 ; 15 ; 18 ; 21.
0 Străin în casă : SALA PALATULUI
— 17,15 (seria de bilete — 2844) ; 20,15 
(seria de bilete - 2852). REPUBLICA - 
9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, FES
TIVAL — 8,45 ; 11,15 ; 15,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, la grădină — 20,15, FAVORIT —
9.45 ; 11,45 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 ©La dolce vita : LUCEAFĂRUL —
9.30 ; 13 ; 16,45 ; 20. GRADINA DOINA
— 20,30.
0 Neîmblînzlta Angelica : BUCUREȘTI
— 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21,.FEROVIAR
— 8,45—15,30 tn continuare”; 17,45 ; 20, 
EXCELSIOR - 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ;
18.45 ; 21, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, MODERN — 9,30 ; 11,45:
14 ; 16.30 ; 18,45 ; 21, FLAMURA — 8,30:
10.30 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30 ; 18.30 ; 20,30, 
ARENELE LIBERTĂȚII — 20.15, STA
DIONUL DINAMO — 20,30.
0 In umbra coltului : VICTORIA — 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30, GRĂDINA 
VITAN — 20,15.
0 Anul trecut la Marlenbad : CENTRAL
— 9 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 21.
e încotro, omule 7 (ambele serii) : LU
MINA — 9,15 ; 13,15 ; 17,15 ; 19.
0 A trăi pentru a trăi : DOINA — 12 ;
15 ; 18 ; 20.45.
O Program pentru copil t DOINA —
9 ; 10 ; 11.
0 Eclipsa : UNION — 15 ; 17,45 ; 20,30. 
O Ucigașul plătit : CINEMATECA —
10 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30.
0 Aventurile Iul Tom Sawyer ; Moar
tea Iui Joe Indianul : TIMPURI NOI
— 9,15 ; 12,30 ; 15,45 ; 19.
0 Prințul negru : GRIVIȚA — 9 ; 11.15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30, FLOREASCA
— 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, AU
RORA — 9,30 ; 12 ; 15 ; 17,30 ; 20, la 
grădină, TOMIS — 9—15,45 în conti
nuare ; 18,15. la grădină — 20,30.
0 Asasinatul s-a comis luni : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 15,15 î
17.45 : 20.
O Lovitură puternică : BUZEȘTI —
15.30 ; 18, la grădină 20,15.
0 Vițelul d.e aur (ambele serii) ! DA
CIA — 8—20,15 în continuare.
0 Tarzan, omul junglei : BUCEGI — 
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18.15, la grădină —
20.30 ; VOLGA — 8,30—16 în continuare;
18.15 ; 20,30, GIULESTI — 15,30 ; 18 ;
20.30, MIORIȚA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15;
18.30 ; 20,45.
0 Riscurile meseriei : UNIREA — 15,30; 
la grădină — 20,15.
o Falstaff : UNIREA — 18.
0 Pentru încă puțini dolari : LIRA —
15.30 ; 18, Ia grădină — 20,15, FLACĂRA
— 15,30 ; 20.30.
0 Călugărița șl comisarul : FLACĂRA
— 18.
0 Pipele : DRUMUL SĂRII — 15 l
17.30 ; 20.
0 Vera Cruz s FERENTARI — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
« La Est de Eden î COTROCENI —
15.30 ; 18 ; 20,15.
0 Vremuri minunate la Spessart: PA
CEA — 15,45 : 18 ; 20,15.
0 Am două mame și doi tați : ARTA — 
9,15—17,30 în continuare ; 19,45.
0 Pe plajele lumii : GRĂDINA ARTA —
20.15.
0 Pe urmele șoimului : VIITORUL — 
15,30 ; 20,30.
0 Numai o singură viață : VIITORUL 
— 18.
0 Alexandru cel fericit : GLORIA — 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30, GRĂDINA
EXPOZIȚIA — 20,15.__
O 
la
•
0
o
o
O
15,30 ; 18.
0 
la
0
0 Adio, ,Gringo : PROGRESUL — 15,30; 
18. GRĂDINA " PHOGRESUL-PARC —
20.15.
n Apele primăverii : PROGRESUL —
20.30.
e Căderea Impcrtulul Roman : CRIN- 
GAȘI — 15,30 : 19,30.

25 DE ANI DE LA MOARTEA EROICA
A LUI ȘTEFAN PLAVĂȚ

10,09 — Limba franceză. Lecția 
63 (reluare). 10,30 — Limba en
gleză. Lecția 62 (reluare). 11.00 — 
Ce ați dori să revedeți ? Specta
colul de teatru : „Viforul* de 
Barbu Ștefănescu Delavrancea. 
Regia : Călin P. Florfen. Sceno
grafia : Mihai Tofan. Interpretea
ză un colectiv al Teatrului „Bar
bu Delavrancea*. 17,30 — Buletin 
de știri. 17,30 — Ecranul cu pă
puși. „Căsuța cea mai bună" de 
T. Eftera (II) Interpretează un co
lectiv al Teatrului de păpuși din 
Brăila. 17.50 — Limba germană. 
Lecția 62. 18,15 — Pentru școlari : 
„A existat Dori Quijote ?" Emisiu
ne de Victor Bîrlădeanu. 18.45 
— Cîntă o formație instrumen
tală condusă de Nicu Stănescu. 
19100 — Tribuna economică 0 
„Realități șl perspective" Trans
misiune din Cluj. 19,30 —
Telejurnalul de seară. 19,50 —
Congresul al X-lea al P.C.R. Sec
vențe din marea dezbatere. Bule
tin meteorologic. 20,10 — Tele-d- 
nemateca : „Miracol Ia Milano", 
producție a studiourilor italiene. 
Regia Vittorio de Sica. Prezintă 
Rochea Lipatl. 21,45 — Reflector. 
22,00 — Teleglob — emisiune de 
călătorii geografice o Canada (I) 
Imagini din Vancouver. Film de 
Catlnca Ralea șl Virgil Cojocaru 
22,20 — Publicitate. 22,25 — Dia
log cu telespectatorii. 22,40 — De
butul școlii generale de 10 ani. 
Dezbatere pe marginea hotărîril 
privind școala generală de 10 ani. 
23,30 — Telejurnalul de noapte. 
23.35 — închiderea emisiunii.

CINEMATECA

Comedianții : MOȘILOR — 15,30 ; 19. 
grădină - 20,30.
Rio Bravo : POPULAR — 16 : 19.
Tată de familie : MUNCA — 16 ; 18.
Fidelitate : MUNCA — 20.
Becket : COSMOS — 15,30 ; 18,30.
Nu vor fi divorțuri : VITAN —

Marele Șarpe : — RAHOVA — 15,30 ; 
grădină — 20.30.
Pipele : RAHOVA — 13.

Cu 25 de ani în urmă, în zorii 
zilei de 18 iunie, în bătrîna pădure 
de la poalele munților Semenic s-a 
stins din viață eroic Ștefan Plavăț, 
fiu credincios al partidului și po
porului nostru.

După cum se știe, pregătind răstur
narea . dictaturii militare-fasciste, 
scoaterea țării din războiul antiso- 
vietic și întoarcerea armelor împo
triva Germaniei naziste, Partidul 
Comunist Român a acordat o atenție 
deosebită organizării formațiilor pa
triotice de luptă și a detașamentelor 
de partizani. Ștefan Plavăț se afla 
printre comuniștii cărora partidul 
le-a încredințat misiunea de a or
ganiza lupta de partizani în munții 
Carașului. 'Apropierea de centre in
dustriale importante, cu un puternic 
proletariat pătruns de spirit comba
tiv antifascist și de sate cu o popu
lație de semiproletari, importanța 
strategică și economică a regiunii, 

■ precum și configurația să geografică 
înlesneau acțiunile de luptă ale pa- 
trioților. Lor le revenea sarcina să 
împiedice ca produsele U.D.R.-ului 
(cel mai puternic concern metalurgic 
și de armament al țării în acea pe
rioadă), ' să ajungă în mîinile hitle- 
riștilor, să atace și să hărțuiască u- 
nitățile germane de pază și cele în 
trecere spre front.

Cine era Ștefan Plavăț, muncito
rul, patriotul înflăcărat gata să-și 
jertfească viata în lupta pentru eli
berarea de sub jugul fascist ? El s-a 
născut Ia 24 aprilie 1913 la Ișalnița, 
fiu al unor țărani săraci. In curînd 
a rămas orfan. La vîrsta de 14 ani 
a intrat la școala de elevi-meseriași 
a Atelierelor C.F.R. din Timișoara, 
secția tîmplărie. Aci a cunoscut pen
tru prima oară forța organizării și 
solidarității muncitorești. Devenind 
membru al sindicatului C.F.R. și 
fiind primit ulterior în organizația 
ilegală a tineretului comunist, Pla- 
văț a contribuit la strîngerea de 
fonduri pentru Ajutorul Roșu, la 
răspîndirea manifestelor antifascis
te, la organizarea grevelor. Pentru 
activitatea sa revoluționară, atașa
mentul fierbinte față de cauza clasei 
muncitoare și a poporului român, în 
primăvara anului 1940 i s-a acordat 
înalta cinste de a fi primit în rîndu- 
rile partidului comunist. în toamna 
aceluiași an, el a i\st cooptat în con
ducerea organizației de partid de la 
Atelierele C.F.R. Timișoara. Comu
nistul Plavăț a participat cu însufle
țire la organizarea marii manifestații 
de protest care a avut loc în Timi
șoara împotriva dictatului de la Vie- 
na, precum și a puternicelor acțiuni 
din octombrie-noiembrie 1940, împo
trivă instaurării dictaturii militaro- 
fasciste. îi) ianuarie 1941, cînd comi
tetul' orășenesc P.C.R. Timișoara a 

. organizat manifestația muncitorilor 
din acest oraș împotriva rebeliunii le
gionare, el a făcut parte din echipa 
de autoapărare a ceferiștilor, care-

S 
a avut un rol important; în Izola
rea legionarilor și paralizarea ac
țiunilor lor, împiedieîndu-i să co
mită noi crime și fărădelegi.

într-un moment în care toate for
țele partidului se concentrau în ve
derea luptei pentru eliberarea țării, 
Ștefan Plavăț a participat activ la 
acțiunile de sabotare a trans
porturilor militare organizate la 
Atelierele C.F.R. din Timișoara. Bă
nuit de sabotaj, a fost arestat în 
1942 și dus în fața Curții .Marțiale, 
dar din lipsă de dovezi a fost achi
tat.

în aprilie 1944, partidul i-a încre
dințat o nouă sarcină de mare răs
pundere aceea de a constitui nucleul 
detașamentului de partizani „Mă- 
răști", de a stabili tabăra acestuia, 
de a crea legături stabile cu munci
torii și țăranii din partea locului, de 
a pregăti astfel terenul pentru primi
rea altor zeci de partizani instruiți 
de organizațiile de 'partid din Re
șița, Bocșa, Anina și Timișoara. în 
condiții foarte grele, patrioții au 
transportat în pădurea de la Jer- 
vani arme, muniții și alimente. Ar
mele au fost procurate cu ajutorul 
unui ofițer patriot de la o unitate 
militară din Lugoj. Alimentele erau 
strînse de zeci de membri ai organi
zației Apărarea Patriotică care ac
ționa pe tot cuprinsul Banatului.

■Dar înflăcăratul grup de patrioți 
a fost trădat și organele de repre
siune militaro-fasciste au încercat 
să-l nimicească. în zorii lui 18 iunie 
1944, jandarmii s-au apropiat de lo
cul care servea detașamentului ca 
adăpost. Luptînd cu înverșunare 
împotriva unui dușman numeric 
mult superior, patrioții au reușit să 
scape din împresurare și să se re
tragă în codrii deși ai Semenicului. 
Numai unul, acela care și-a luat 
sarcina de a acoperi retragerea to
varășilor săi, a căzut în mina 
darmilor; mort însă, ciuruit 
gloanțe,. Partizanii îl cunoșteau 
numele de „Piatră". Jandarmii
identificat. Era muncitorul cefgrret 
Ștefan Plavăț din Timișoara. >

Acum, întregul popor, angajat/ple
nar în opera de desăvîrșire a con
strucției socialiste, întîmpinînd1 cu 
un bogat bilanț de realizări în 
toate domeniile de activitate aniver
sarea a două decenii și jumătate de 
la victoria insurecției armate, con
duse și organizate de partidul co
munist — care a deschis o epocă 
nouă pe calea progresului social al 
României — aduce un pios omagiu 
tuturor celor care au luptat și s-au 
jertfit pentru eliberarea patriei, 
pentru‘ triumful cauzei socialismului.

. în rîndtll'1-ăcestoriă și-a înscris cu 
bărbăție numele și muncitorul cefe
rist Ștefan Plavăț.

jan- 
de 

sub 
l-au

final, după 
în mod 

ne demon- 
cît se poate

(Urinare din pag. I)

varășului Nicolae Ceausescu, la con
ferința internațională de la Moscova, 
a găsit ecoul exact în mințile și în 
inimile luptătorilor revoluționari de 
pretutindeni.

Tezele Comitetului Central al 
P.C.R. pentru Congresul al X-lea, 
supuse dezbaterii întregului partid, 
întregului popor reprezintă un pro
gram vast, menit să continue rea
lizările din perioada precedentă, a- 
dîncindu-le, consolidfndu-le.

Ce ne apare în evidentă citind cu 
atenție programul expus în Teze este 
nu numai consecventa sa privind ac
tivitatea anterioară, dar si legătura 
anterioară a elementelor sale privind 
toate sectoarele vieții sociale.

în centrul întregii noastre activi
tăți. chezășie a desăvîrsirii socialis
mului. este dezvoltarea economiei, 
atingerea unui grad înalt de civiliza
ție materială în dinamica lume mo
dernă. în ciuda uriașului orogies 
tehnologic, a amețitoarelor desco
periri științifice care fac posibilă în- 
frîngerea spațiului și a izolării plane
tare, există nesfîrșită mizerie. se 
moare literalmente de foame. Distan
ța dintre țările dezvoltate și ne
dezvoltate nu tinde să se mic
șoreze. ci să crească Cine nu trece 
cu hotărîre pragul dezvoltării, nu se 
pune de acord cu progresul tehnico- 
științific, este amenințat nu numai cu 
stagnarea sau cu ritm jos de dezvolta
re. cu o creștere lentă, ci cu o adevă
rată posibilitate de ruină. Ritmul 
înalt al dezvoltării nu este o ambiție, 
ci o necesitate absolută. A fi dezvol
tat în condițiile economiei moderne 
înseamnă a trăi, a lucra într-un ritm 
înalt, accelerat, si nu a trăi la un a- 
numit nivel constant. Aceasta nu se 
realizează desigur fără mari eforturi, 
ar fi o iluzie că de acum înainte to
tul va fi ușor. E nevoie de toate min
țile. de toate energiile, adunate în
tr-un efort comun. E firesc să revină

George POPESCU Dr. Ecalerina C'MPONERIU

o Filarmonica de stat „George Enescu* 
(la Sala mică a Palatului) : Recital de 
vioară susținut de Nicolae Ilescu — 20. 
• Opera Română : relache.
O Teatrul Național „I. L. Caragiale* 
(sala Comedia) : Părinții teribili — 20. 
o Teatrul de Comedie (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Opinia publică — 20. 
e Teatrul Mic : Cinci Schițe (prezintă 
Teatrul Mic) ; Frunze galbene pe aco
perișul ud (prezintă Teatrul „C. I. Not- 
tara") ; Anotimpurile (prezintă Teatrul 
de stat din Timișoara) — 15,30 ; Iona 
— 20.
o Teatrul Gluleștl : Meșterul Manole — 
19,30.
O Teatrul „Barbu Delavrancea" : Balul 
florilor; La lumina luminării — 20. 
e Teatrul de stat din Piatra Neamț 
(Ia Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" — 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : 
Noaptea încurcăturilor — 20.
O Teatrul satiric muzical „C. Tănase” 
(la grădina Boema) : Femei, femei, fe
mei — 20.
0 Ansamblul folcloric „Perinița" (tn sala 
Teatrului „C. I. Nottara") : Perinița mea 
— 19.Voineasa, un atrăgâtor centru turistic

mereu, în textul Tezelor Comitetului 
Central, cuvintele „creator, creație". 
Sub semnul lor trăim. Creația este 
forma si condiția progresului. A eli
bera aceste energii creatoare, capa
bile să găsească soluții noi, eficiente 
și rapide, de orice inerție, conserva
torism. orice factor care să le inhibe 
elanul nu este un deziderat, ci o ne
cesitate absolută. E nevoie de iniția
tiva tuturor, de toate ideile proaspete 
de care este în stare națiunea noas

organele statului și cetățeni, prin în
tărirea legalității socialiste, cu mari 
consecințe pentru promovarea gîndi- 
rii creatoare. Dezbaterea publică a 
principalelor măsuri luate în această 
perioadă, formă practică a democra
tismului orînduirii noastre, schimbul 
liber de opinii în toate domeniile vie
ții. vizînd afirmarea neîncetată a nou
lui. înlăturarea neajunsurilor și a for
melor depășite au constituit un mo
tor al progresului social-economio.

Personalitatea umană nu se dez
voltă izolat, in mod abstract, ci in 
procesul concret al creării valorilor 
materiale și spirituale ale societății. 
Retragerea din social, din procesul 
făuririi istoriei, nu dezvoltă, ci ampu
tează® sau neagă personalitatea 
umană. Numai solicitarea istorică 
pune în lumină nebănuite resurse. 
Latura politică este o latură esenți
ală a sa. De altfel, atingerea unui 
grad înalt de civilizație nu presu-

0 POLITICA UNITARA,
PE REALITĂȚILE

ÎNTEMEIATĂ

tră socialistă, toate subsumate unul 
țel comun.

Perioada care a trecut de Ia Con
gresul al IX-Iea a fost dominată de 
ideea potențării energiilor, de o re- 
învigorare a participării largi, con
crete, a tuturor la viață socială Acti
vitatea socială se desfășoară. în ori
ce colectivitate organizată. într-un 
cadru instituțional. îmbunătățirea 
conducerii economiei naționale, creș
terea rolului Marii Adunări Naționa- 
le și a Consiliului de Stat, lichidarea 
unor paralelisme și a unor verigi, 
intermediare inutile între conduce
rea centrală și cea locală au lărgit 
acest cadru instituțional, l-au adap
tat nevoilor și dinamismului societă
ții. Un spirit nou a fost instaurat în 
ce privește raporturile dintre toate

Toate aceste măsuri sînt parte din
tr-un proces care are în vedere o ne
încetată perfecționare nu numai a in
stituțiilor dar si a relațiilor dintre 
oameni. Iar în acest proces de conti
nuă perfecționare, initiat si condus de 
partid, un exemplu strălucit ni-1 dă 
însăși conducerea sa. personal secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, ale cărui vizite și 
întilniri. consultări cu cetățenii, sînt 
întîmninate întotdeauna cu căldură sl 
interes. Accentuarea în Teze a dez
voltării democrației socialiste, prin
cipiu care implică atît larga partici
pare a tuturor cetățenilor la viata so
cietății. cît 'si dezvoltarea personali
tății umanejscop esențial al socialis
mului. rezultă din însăși natura so-' 
cietății noastre, din telurile ei. _ ..

pune doar un efort tehnic, economic, 
ci și unul politic, de mobilizare, de 
canalizare și de potențare a . ener
giilor.

Un teoretician american vorbea de 
faptul că lumea va intra în faza 
„tehnotronică" (tehnocrație 4- elec
tronică). Cred că se înșală. Tehnocra
ția reprezintă un pericol pentru însăși 
dezvoltarea tehnicii, sprijinitorii ei 
confundă un proces dialectic, uman, 
cu unul mecanic. în condițiile socie
tății noastre, activitatea politică, con
cretizată în principiul creșterii rolu
lui conducător al partidului, este po- 
tențatorul uman, cu sens uman, al 
întregului progres social. Administra
rea doar, fără politică, înseamnă se
carea energiilor sau canalizarea lor 
pe un făgaș îngust. Dezbaterea liberă

ideologică, cu înalt sens filozofic, 
dezvoltarea neîncetată a democrației 
interne de partid, aplicarea consec
ventă a principiului centralismului 
democratic, ce presupune disciplină, 
rigoare și libera căutare a celor mai 
bune soluții concrete, reprezintă che
zășia progresului nostru, atît mate-, 
rial cit și al relațiilor, umane.

Neîndoios, politica externă este In
tim legată de realitățile contempo
rane ale României socialiste, de în
tregul program intern. Este firească 
și clară, deci, pentru oricine afirma
rea acestei legături organice în Te
zele C.C. al P.C.R. : „în indisolubilă 
legătură cu politica internă de con
struire a noii orînduiri, politica ex
ternă a partidului și statului nostru 
exprimă înalta grijă și responsabili
tate pentru interesele generale ale 
socialismului și păcii în lume. Există 
o legătură dialectică inseparabilă în
tre activitatea internă și cea interna
țională a partidului nostru, între e- 
forturile pentru edificarea socialism’i- 
lui în România și lupta sa pentru pro
movarea cauzei generale a socialis
mului, păcii , și progresului social". 
Politica noastră externă este o po
litică constructivă, pașnică și nici 
nu trebuie'■ accentuat cît de im
portantă este pacea pentru n re
gresul societății • ea urmărește elimi
narea încordării internaționale, pune 
neabătut în centrul . său prie
tenia cu toate țările socialiste, strînse 
legături cu toate popoarele, pentru 
încadrarea noastră într-un vast cir
cuit mondial. Suveranitatea și inde
pendența sînt chezășia reală a păcii, 
orice război însemnînd negreșit o a- 
batere de Ia aceste drepturi inaliena
bile. Politica internă și externă a 
Partidului Comunist Român se inter- 
condiționează, reprezintă două laturi 
inseparabile ale aceluiași proces. 
Tezele demonstrează caracterul de 
necesitate atît al liniei politice inter
ne, cît și externe, politică față de1 
care ca sc.riitor și cetățean îmi ex
prim adeziunea deplină.
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© DE LA 10 FACULTĂȚI CU 5 730 STUDENȚI, LA 26 FA
CULTĂȚI CU 20 000 STUDENȚI © „NE VOM CONCENTRA 
TOATE FORȚELE PENTRU DEZVOLTAREA SI MODERNI
ZAREA ÎNVĂTĂMÎNTULUI SUPERIOR" © REZOLVAREA 
MARXIST-LENINISTĂ A PROBLEMEI NAȚIONALE — IZVOR 

DE FORȚĂ A ORÎNDUIRII NOASTRE
Dezvoltarea Clujului ca centru uni

versitar este impresionantă. In 1945 
erau aici doar două institute de învă- 
țămînt superior. 10 facultăți și 24 de 
secții. Astăzi sint 6 institute, cu 26 
de facultăți și. 68 de secții; numai 
după al IX-lea Congres al partidului 
s-au înființat 4 facultăți noi. în 1945.- 
erau doar 5 790 de studenți, astăzi 
sint peste 20 000. dintre care 8 446 
bursieri. Adunările generale ale or
ganizațiilor de partid din centrul 
universitar clujean care au început 
în aceste zile dezbaterea documen
telor pregătitoare ale Congresului 
al X-lea. au pornit la analiza sarci
nilor de viitor de la aceste realități, 
care reflectă deosebita atenție ne 
care partidul o acordă dezvoltării în- 
vățămîntului superior, 
lait-motivul discuțiilor 
înaltă responsabilitate 
organizația de bază a 
chimie a Universității 
Bolyai".

— Ne sint cunoscute tuturor. a 
spus conf. univ. Ionel Haiduc, secre
tarul organizației de bază, re
zultatele fructuoase obținute, pe 
baza liniilor directoare trasate 
de Congresul al IX-lea al P.C.R. 
în orientarea modernă a învă- 
țămîntului de toate • gradele, în 
conformitate cu cerințele actuale și 
de perspectivă ale dezvoltării țării, 
îmi exprim adeziunea totală fats' dc 
măsurile preconizate în documentele 
pentru Congresul al X-lea al P.C.R. 
privind dezvoltarea și modernizarea 
școlii noastre, cu convingerea că în- 

■ făptUj ea lor. pe baza muncii noastre 
pline' yle elan, va contribui ca învă- 
țămîntul să răspundă mai bine sar
cinilor complexe ale dezvoltării e-
conomiei și culturii. Precizarea in
Proiectul de Directive că unul din
principalele obiective ale dezvoltării 
economice în perioada 1971—1,980 îl 
va constitui continuarea susținută a 
industrializării țării trebuie să ne 
determine a trage concluziile ce se 
impun din faptul că industrializarea 
nu înseamnă numai întreprinderi 
noi, agregate și unelte moderne, ci 
și noi detașamente de specialiști, cu 
o inaltă calificare profesională, iar 
aceasta scoate în evidență ■misiunea 
de onoare ce revine cadrelor 
dactice.

— Desigur, nu lucrăm efectiv 
industrie, a reluat ideea conf. 
Ladislau Keltedy, dar întrucît 
crăm în cadrul Facultății de chimie, 
subliniez că cifrele din proiectul de 
Directive situează industria chimică 
ca ramura cea mai dinamică. Or. 
pentru a asigura înaltul ritm de dez
voltare prevăzut pentru anii urmă
tori este necesar ca obiectivele in- 
.duS^rlale ce vor intra în funcțiune 
să-primească Ia pupitrele de coman
dă specialiști de inaltă calificare. 
Intr-unv fel și facultatea noastră 
este o uzină, dar una de tip special : 
„O uzină de cadre". Proiectul de Di
rective relevă, pe bună dreptate, 
necesitatea ca, în strînsă legătură cu 
dezvoltarea fiecărei ramuri, cu noi’e 
obiective de 
suri pentru 
din timp

— Cu un 
am salutat măsurile luate în ultima 
vreme de partid pentru asigurarea 
condițiilor necesare formării unui 
tineret pregătit multilateral, care să 
facă față în condiții optime cerințelor 
actuale ale dezvoltării economice și 
întregii vieți sociale — a spus conf. 
dr. loan Crișan. Consider că un joi 
de seamă îl vor avea în acest dome
niu prevederile din documentele 
pentru Congresul al X-lea referitoa
re la programul special pentru peri
oada 1971—1980 de pregătire a

Acesta a fost 
purtate cu o 
civică și în 
Facultății de 

„Babeș-

drclor necesare tuturor sectoarelor 
vieții economice și sociale. Sint con
vins că realizarea acestor prevederi 
va avea consecințe deosebit de favo
rabile pentru dezvoltarea susținută a 
economiei naționale. In ce ne pri
vește problema nr. 1 pe care trebuie 
să o rezolvăm este cea a împrospă
tării bagajului de cunoștințe al spe
cialiștilor. Subscriu din toată inima 
Ia măsura preconizată în 
dc Directive ca. în raport 
țele dezvoltării economiei 
să se asigure completarea
rea continuă a cunoștințelor specia
liștilor. în care scop se vor extinde 
cursurile post-universitare, speciali
zarea, reciclarea și alte forme de 
perfecționare a calificării. Este cu
noscut faptul că în unele întreprin
deri controlul chimic al calității pro
duselor este efectuat superficial, da
torită slabei calificări a chimiștilor 
clin industrie. De aceea propun în
ființarea unui curs special de analiza 
cal 
tații 
tilor

proiectul 
cu cerin- 
naținnale, 
și înnoi-

nțarea unui curs special de analiza 
lității produselor în cadrul facul- 

noastre, deschis tuturor chimiș- 
din industrie.
Eu am venit la Cluj în 1964, o 
cu înființarea catedrei de teli- 

chimică generală - a spus
dată 
nologie 
prof, univ, dr docent Augustin Pop. 
Ca răspuns la sarcinile trasate de al 
IX-lea Congres al P.C.R., în faculta- . 
tea noastră s-a declanșat o intensă 
muncă dc cercetare științifică con
cretă la solicitarea unor întreprin
deri. Văzînd în ele un imbold^ 
în continuarea eforturilor între-

aprob 
convingerea orientarea 
de documentele pentru 

al X-lea care prevăd spo-

Văzînd 
continuarea 

prinse în această privință, 
cu toată 
imprimată 
Congresul 
rirea rolului științei în cadrul forțe
lor de producție, legarea tot mai 
strînsă a cercetărilor științifice de 
ramurile productive, ca o trăsătură 
dominantă a dezvoltării economice in 
anii viitori.

- In urmă cu aproape un an, cu 
prilejul vizitei’ făcute la universita
tea noastră. tovarășul Nicolae 
Ceâu.șescu a subliniat marea răspun
dere ce revine cadrelor didactice în 
pregătirea multilaterală a tineretu
lui in formarea sa din punct de 
vedere ..științific și cultural — a sptts 

. asistentul universitar Ion Punea. Au- 
fost realizate progrese considerabile 
în acest răstimp. dar activitatea 
noastră va t.r boi intensificată și lăr
gită împărtășesc pe deplin ideea 
enunțată in Tezele C.C. al P.C.R. că 
o atenție sporită trebuie acordată 
educării tineretului în spiritul con
cepției științifice, materialiste des
pre lume, al idealurilor de viață co
munistă. al devotamentului față de 
partid, al dragostei față de patria 
socialistă. In centru) . nostru univer
sitar, unde din cei peste 12 000 de 
studenți de la cursurile de zi, 2 940 
aparțin naționalităților maghiară, 
germană etc., are o deosebită impor
tanță dezvoltarea muncii de educare 
patriotică și internationalists a ti
neretului

Relevînd că rezolvarea marxist-le- 
ninistă a problemei naționale consti
tuie unul din principalele izvoare ale 
forței orînduirii noastre, mai mulțî 
vorbitori au subliniat deosebita în
semnătate a măsurilor adoptate de 
partid în perioada care a urmat Con
gresului al IX-lea pentru întărirea 
continuă a unității și prieteniei fră
țești dintre poporul român și națio
nalitățile conlocuitoare. Prin atribu
țiile și îndatoririle ce le revin, prin 

■asigurarea unei participări tot mai 
largi și în cadru organizat a oame
nilor muncii din rîndul naționalită
ților conlocuitoare la opera de con
strucție socialistă, consiliile oameni-

tor muncii din rîndu'rile naționalită
ților conlocuitoare aduc, sub îndru
marea organelor de partid, o contri
buție importantă la adîncirea demo
cratismului propriu orînduirii noas
tre, a spus conf. dr Ladislau Kekedy. 
Deși a trecut puțin timp de la crea
rea acestora, apare de acum limpede 
rolul lor important în viața sociala 
De aceea îmi exprim acordul total 
cu prevederea din Tezele pentru 
Congresul al X-lea al P.C.R. re.eri- 
loare la datoria consiliilor oameni
lor muncii maghiari, germani, sîrbi, 
ucraineni de a desfășura o largă ac
tivitate de mobilizare a naționalită
ților conlocuitoare, ir» spiritul frăției 
și al muncii unite cu poporul român, 
pentru înfăptuirea programului par
tidului, pentru înflorirea patriei co
mune

Dezbaterile au prilejuit, totodată, 
o puternică afirmare a adeziunii fată 
de politica externă marxist-leninistă 
a partidului nostru, față de poziția 
delegației P.CyR. în cadrul consfă
tuirii Internationale a partidelor co
muniste și muncitorești, poziție ca
racterizată Crin spirit constructiv, de 
înaltă răspundere fată de cauza u- 
nitătii țărilor socialiste si mișcării 
comuniste, fată de'destinele socialis
mului și păcii.

— Strălucita cuvîntare rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaișeseu de la 
tribuna consfătuirii a demonstrat o 
dată mai mult consecventa poziției 
partidului în principalele probleme 
ale vieții internaționale — a arătat 
prof. dr. Gheorghc Marcu, prorector 
al Universității. îmi exprim adeziu
nea totală fată de acest document de 
o exoentională imoortantă. care re
prezintă chintesența gîndurilor și as
pirațiilor noastre, ilustrînd atașa
mentul neprecupețit al partidului 
nostru fată de ideile marxism-leni- 
nismului. ale internaționalismului 

. proletar, devotamentul cu care slu
jește interesele fundamentale ale na
țiunii române, ale cauzei mondiale a 
socialismului.

Discuțiile în cadrul adunării ge
nerale au fost aprinse. însuflețite de 
un entuziasm lucid, reflectînd con
știința marilor răspunderi ce revin 
comuniștilor din invătămintul su
perior.

Radu CONSTANTINESCU

© COOPERATIVA AGRICOLĂ ASIGURĂ PROGRESUL CON
TINUU, ECONOMIC ȘI SOCIAL, AL SATULUI ROMÂNESC 
© PROGRAMUL PE CARE NI-L PROPUNE PARTIDUL ARE 
IN VEDERE ÎMBUNĂTĂȚIREA NEÎNCETATĂ A VIEȚII 
NOASTRE. ÎL APROBĂM DIN TOATĂ INIMA SI VOM MUNCI 
PENTRU ÎNFĂPTUIREA LUI ® ÎN PATRU ANI, PROPRIE
TATEA OBȘTEASCĂ A COOPERATIVEI NOASTRE S-A DU
BLAT. PUTEM FACE ÎNSĂ MULT MAI MULT
Cooperativa agricolă de producție 

din comuna Ileana se numără printre 
unitățile cooperatiste din județul 
Ilfov care au obținut în ultimii am 
rezultate bune în activitatea econo
mică și financiară. Dînd dovadă de 
hărnicie și pricepere de buni gospo
dari, beneficiind de ajutorul multila
teral acordat de stat, cooperatorii de 
aici au reușit ca, în perioada care a 
trecut de ,1a Congresul al IX-lea al 
partidului, să obțină rezultate bune 
în creșterea producției vegetale și 
animale, au sporit neîncetat proprie
tatea obștească, a cărei valoare va fi 
la sfîrșitul acestui an dublă față de 
1965. „Rezultatele obținute de noi 
pină acum, a spus cooperatorul Ște
fan Stan, dovedesc în mod conclu
dent superioritatea agriculturii socia
liste, marele potențial de organizare 
a producției și a muncii pe care îl 
are cooperativa agricolă. Această 
formă de proprietate socialistă adop
tată de țărănimea din România co
respunde întrutotul relațiilor orindui- 
rii noastre, fapt dovedit prin sporirea 
de la an la an a veniturilor membri
lor- cooperatori, prin creșterea conti
nuă a nivelului lor de trai". „Coope
rativa agricolă din comuna noastră, a 
s'pus in cuvînt'il său contabilul șei al 
cooperativei. Dumitru Oprea, dispune’ 
încă, de mari resurse, care se cer pe 
deplin valorificate Tocmai de aceea, 
apreciez justețea celor cuprinse în 
proiectul de Directive care arată că 
una din sarcinile cooperativelor a- 
gricole este valorificarea în mod in
tensiv a terenului, a bazei tehnico- 
materiale, a forței de muncă de care 
dispun și în acest fel să participe în , 
mai mare măsură la ''formarea fon
dului centra) de produse agricole".

în cuvinte simple și calde, partici
panții la dezbateri și-au exprimat

loiala lor adeziune față de politica 
interna și externă a partidului. Po
trivit spiritului de înaltă exi
gență care caracterizează activi
tatea partidului nostru, ei au analizat 
cele mai imnortante sectoare de acti
vitate, confruntînd rezultatele de pînă 

/ acum cu sarcinile mari care stau în 
fața agriculturii cooperatiste.

Referindu-se la prevederea din pro
iectul de Directive potrivit căreia în 
anii 1971—1975 producția globală a 
cooperativelor va crește cu 35—40 la 
sută, față de media anilor 1966—1970, 
cooperatorul Constantin Paraschiv a 
apreciat că acestea sint sarcini pe • 
deplin realizabile. „In urma unei re
cente reevaluări, a spus el, a posi
bilităților existente pentru sporirea >■ 
producției la hectar, a rezultat că 
sarcinile din planul de producție 
pe anul 1969 vor putea fi depășite, 
in medie la hectar, cu 300 kg la grîu, 
250 kg la porumb neirigat, 220 kg 
floarea-soarelui, 1 200 kg porumb iri
gat și 5 000 kg sfeclă dv zahăr".

O atenție deosebită va fi acor
dată. în continuare, folosirii rațio
nale a pămintului. „Pînă la sfîrșitul 
viitorului cincinal, aprecia președin
tele cooperativei, tovarășul Gh. 
Stoica, vor li redate in circuitul 
agricol circa 90 ha teren, în cea 
mai mare parte prin desființarea 
sau îngustarea unor drumuri de ho
tar. La creșterea continuă a pro
ducției agricole, pe lingă extinde
rea chimizării și mecanizării, vor 
contribui, fără îndoială. într-o mare 
măsură irigațiile". Necesitatea ex
tinderii și folosirii irigațiilor a fost 
susținută de medicul veterinar Efti- 
mie Gherglievici. „Experiența anului 
trecut, a spus el. a demonstrat că, in
diferent de condițiile de climă, iriga
țiile sint hotărîtoare nu numai pen-

din Brașov
tru obținerea unor recolte mari de 
cereale, ci și pentru sporirea pro
ducției de furaje, deci pentru dezvol
tarea zootehniei". Analizînd și dez- 
bătînd aceste probleme în lumina 
proiectului de Directive ale Cl i- 
gresului al X-lea, cooperatorii din 
comuna Ileana au stabilit ca pînă la 
sfîrșitul cincinalului viitor să ex
tindă suprafața irigată la 650 ha, 
iar sectorul zootehnic să-l profi
leze în special pe 
nelor și obținerea 
mari de lapte.

Distanța relativ 
muna Ileana și Capitală, 
condițiile naturale prielnice au im
pus sporirea, de la an la an, a supra
feței de teren destinat legumicultorii. 
„Sarcinile din proiectul de Directive, 
a spus brigadierul Ion Buzatu, po
trivit cărora în viitorul cincinal, o 
deosebită atenție va trebui să o a- 
cordăm legumiculturii, sint deo
sebit de utile atît pentru noi, cît și 
pentru stat. De aceea încă din anul 
viitor suprafața destinată grădinii de 
legume poate și trebuie să fie extinsă 
pe 140 ha. iar cea de solarii să fie 
triplată".

O atenție deosebită a fost acordată, 
în cadrul dezbaterilor activității con
siliului de conducere, dezvoltării de
mocrației cooperatiste. In această di
recție, secretarul comitetului comu
nal de partid, tov. Ion Martin, a a- 
rătat : „Este necesar ca, în vii
tor, consiliul de conducere să acorde 
o atenție mai mare organizării mun
cii, să fie mai receptiv la propunerile 
pe care le fac cooperatorii, să urmă
rească îndeaproape felul în care se 
îndeplinesc hotărîrile adunărilor ge
nerale. împreună cu specialiștii să ur
mărească desfășurarea muncii în a- 
cele sectoare care mai prezintă de
ficiențe. pentru asigurarea calității 
lucrărilor"..

„Rezultatele obținute pînă acum, a 
sous cooperatorul Haralambie Popa, 
sînt datorate hărniciei cooperatori
lor, îndrumării atente a partidului, 
politicii sale științifice. Ele demon
strează creșterea rolului conducător 
al partidului, faptul că, astăzi, în 
toate sectoarele de producție din 
cooperativă, comuniștii exercită o 
influență mobilizatoare în rîndul ce
lorlalți cooperatori, în primul rînd 
prin puterea exemplului personal, 
prin pasiunea și spiritul de dăruire 
cu care muncesc pentru realizarea 
sarcinilor trasate de partid.

„Așa cum se arată în Tezele și în 
proiectul de Directive, așa cum au 
demonstrat-o și discuțiile fructuoase 
din recenta adunare, a spus în înche
ierea dezbaterilor Gh. Borcan, pri
marul comunei Ileana, agricultura co
operatistă și-a dovedit pe ’ ”
superioritatea. Este meritul 
ducerii partidului nostru 
pune de acord, de fiecare dată sarci
nile de dezvoltare a economiei na
ționale cu posibilitățile reale de care 
dispune țara și poporul nostru. Este 
meritul acestui popor de a fi înde.- 
plinit de fiecare dată mărețele pla
nuri puse în fața sa de către con
ducerea partidului. Tocmai de aceea 
susținem din toată inima politica 
științifică marxist-leninistă, internă 
și externă a partidului nostru, pen
tru că această politică reprezintă 
chintesența voinței și idealurilor în
tregului nostru popor, a umanismu
lui socialist".

Asemenea gînduri au fost rostite 
adesea de către participanții la dez
baterea documentelor pentru Con
gresul al X-lea al partidului, fiind 
însoțite de angajamentul cooperato
rilor din comuna Ileana ca, alături 
de întregul popor, să-și aducă pe 
deplin contribuția la înfăptuirea 
programului de dezvoltare a țării în 
viitorul și viitoarele cincinale, la 
dezvoltarea multilaterală a coopera
tivei agricole, la sporirea veniturilor 
țărănimii cooperatiste, în vederea 
asigurării bunăstării materiale și 
spirituale a acest.eia.

Alexandru BRAD

(Urmare din pag. I)
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investiții, să se ia mă- 
pregătirea și asigurarea 
a cadrelor necesare 
sentiment de satisfacție

di-

(Urmare din pag. I)

Alături de aceste remarcabile 
zultate, s-au semnalat și unele 
ajunsuri, care s-au reflectat 
nerealizarea nivelurilor prevăzute 
la unele sortimente, cum este cazul 
cuprului în concentrate și al fieru
lui în minereu-marl'ă, în folosirea 
uneori cu randament scăzut a mij
loacelor tehnice și a forței de. mun
că. Precumpănitoare sint, însă, în 
activitatea minerilor, realizările ob
ținute in înfăptuirea sarcinilor Con
gresului al IX-lea al partidului — 
ceea ce creează premisele favora
bile pentru un nou avînt al indus
triei miniere în viitorul cincinal.

Prevederea din proiectul de Di
rective ale Congresului al X-lea al 
partidului, potrivit căreia necesi
tățile dezvoltării economiei națio
nale să se asigure în măsură cit 
mai mare cu combustibili și materii 
prime minerale din resurse interne, 
este pe deplin justificată și are la 
bază o serie de considerente, dintre 
care vom menționa existența în țară 
a unui potențial relativ ''ridicat de 
rezerve la o serie de substanțe mine
rale, cum sint cărbunii, sarea, mine- 
reurile nemetalifere, a unor capaci
tăți de producție importante, cu po
sibilități de amplificare avantajoase, 
precum și experiența acumulată în 
extracți_ și prepararea substanțelor 
minerale. O mare însemnătate pre
zintă și prețul de cost avantajos cu 
care se livrează marea majoritate a 
produselor miniere.

Pe ansamblul industriei miniere, 
producția urmează să crească în vii
torul cincinal cu peste 34 la 'sută, 
dinamica cea mai accentuată reve
nind cărbunelui și ramurii nemeta
liferelor. Așa, de exemplu, producția 
anuală de cărbune în 1975 se pre
vede a fi de 36—38 milioane de tone, 
ceea ce reprezintă o creștere de 62 
la sută față de cantitatea ce se va 
produce în 1970. In decurs de numai 5 
ani, extracția de cărbune trebuie să 
crească, prin urmare, cu circa 15 
milioane de tone, spor egal cu în
treaga producție a anului 1967. Acest 
spor se prevede să se realizeze in 
proporție de 40 la sută din mine și

re- 
ne- 

în

cariere la care se lucrează sau se fac 
unele_ pregătiri în cincinalul actual, 
care intră însă in producție după 
1970, iar restul de circa 9 milioane de 
tone pe seama dezvoltării minelor și 
carierelor existente. Obținerea unei 
creșteri atît de însemnate a extrac
ției într-o perioadă scurtă este po
sibilă numai datorită deschiderii și 
dezvoltării de exploatări „la zi", cu 
capacități de producție de cite 2—8 
milioane de tone pe an

In vederea creșterii producției de 
cărbune de calitate superioară, vor

tehnice pentru noile cariere din Ol
tenia, precum și lucrările de asigurare 
cu utilaje de carieră, din țară și im
port și de cooperare cu firme de 
specialitate din străinătate.

In ramura extracției și preparării 
minereurilor neferoase, din ana’izele 
efectuate, a rezultat că, pentru a se 
acoperi în mai mare măsură necesi
tățile suplimentare reclamate de dez
voltarea economiei naționale, trebuie 
intensificate cercetările geologice în 
vederea sporirii bazei de materii pri
me și coordonate mai bine e-

ție a minelor și instalațiilor de pre
parare, în vederea introducerii cit 
mai grabnice în circuitul economic 
a rezervelor respective

In sectorul minereurilor de fier, 
situația rezervelor existente la minele 
aflate în funcțiune, deschiderea unor 
mine noi, în zăcămintele de la Băi- 
șoara. Delnița și Rușchita. precum și 
valorificarea unor sorturi sărace sto
cate la mina Teliuc. fac posibilă men
ținerea nivelului de extracție din 
1970 pentru tot cincinalul viitor. Pen
tru completarea necesarului de mi-
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trebui să se intensifice la maximum 
lucrările de deschidere minieră 
la minele noi din bazinul 
Jiului (Livezeni, Bărbăteni, 
roșeni, Dîlja), astfel ca 
tea să-și atingă capacitățile de 
producție în termene cit mai scurte. 
De ăsemeneă, vor trebui grăbite lu
crările de modernizare și dezvoltare 
a uzinelor de preparare din acest 
bazin. O dată cu aceasta, trebuie să 
fie perfecționate procedeele de pre
parare a cărbunilor destinați cocsi
ficării. astfel îneît prin eforturi con
jugate cu cele din sectorul siderur
gic, să se asigure fabricarea cocsu
lui atît din cărbunii cu proprietăți 
naturale de cocsificare, cît și din 
huilele 1 de mărci inferioare. în 
cazul lignitului este necesar să se 
grăbească pregătirea documentațiilor

Văii
Pa- 

aces-

a rezer- 
a rezer- 
n-a fost 
De ase- 
a rezer-

forturile în activitatea de prospecta
re, explorare și promovare 
velor Ritmul de evidențiere 
velor de metale neferoase 
pînă în prezent satisfăcător, 
menea, durata de clarificare
velor e uneori prea mare La o serie 
de zăcăminte, lucrările de cercetare 
durează mai mulți ani, fără ca baza 
materială să fie clarificată și obiec
tivele concretizate din punct de ve
dere economic întrucît dezvoltarea 
producției de metale neferoase în 
perspectivă va avea la bază, tn prin
cipal, rezervele existente la zăcă
mintele aflate în exploatare și în 
zonele de extindere a acestora este 
necesară concentrarea eforturilor pe 
aceste obiective, pentru scurtarea ter
menelor de precizare a bazei mate
riale, precum și a celor de construc-

nereu de fier, ca.de altfel și de mi
nereuri neferoase, vor trebui conti
nuate lucrările geologice pentru pu
nerea în evidentă de noi rezerve și 
cercetările tehnologice, pentru stabi
lirea de metode de exploatare și de 
procedee de preparare, prin care să 
se obțină valorificarea economică a 
unor zăcăminte care, în condițiile 
tehnicii actuale, nu pot fi exploatate, 
în plus, vor fi extinse acțiunile de 
cooperare cu alte țări, în vederea 
realizării de obiective miniere peste 
graniță, cu rambursarea sumelor in
vestite prin materii prime necesare 
economiei noastre naționale Cît pri
vește orientarea în perspectivă a in
dustriei extractive de minereuri ne- 
metalifere, ca și a unor produse în
rudite — calcar, argilă refractară, 
sare — s-au avut în vedere criteriile 
corelării producției cu necesarul con-

sumatorilor interni, creșterii livrări
lor la export, reducerii unor impor
turi — la caolin, barită și sulf — și 
îmbunătățirea structurii sortimente
lor, respectiv creșterea ponderii pro
duselor de calitate superioară.

Sarcinile menționate mai sus arată 
rolul crescînd 
în dezvoltarea 
românești, dar 
probleme care 
sector și domeniu de activitate al a- 
cestei industrii, pentru a asigura în
deplinirea prevederilor viitorului cin
cinal. Rezolvarea acestor probleme 
revine in cea mai mare parte colec
tivelor care activează în industria 
minieră — dar aceasta impli
că și o colaborare foarte strîn
să cu alte organe sau instituții 
centrale, mai ales in ramura mine
reurilor neferoase, care are sectoare 
subordonate la patru ministere. în
ceputurile foarte bune din acest an, 
cînd s-au elaborat măsuri prin or
dine comune ale tuturor organelor 
centrale interesate, trebuie să

Pe prim plan se si- 
necesitatea 

rapide a 
care vizează

..._____  miniere cu ___
bază și modernizarea continuă a 
dotării tehnice existente, în spe
cial la unitățile din ramura ne
feroasă, fier și nemetalifere, precum 
și automatizarea uzinelor de pre
parare. în acest scop, Ministerul 
Minelor și-a propus ca. împreună cu 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, să-și intensifice efortu
rile pentru asimilarea și moderni
zarea utilajelor miniere, să- dezvolte 
unitățile de cercetare și proiectare, 
precum și baza tehnică pentru fa
bricația acestora la parametrii simi
lari de pe plan mondial.

Atingerea capacităților viitoare de 
producție. în condițiile 
prevăzute în perspectivă, impune și 
perfecționarea continuă a organizării 
și conducerii producției, în vederea 
înlăturării unor deficiente tehnice și 
organizatorice care au frîngt uneori, 
pînă acum, obținerea unor’'rezultate 

,, mai bune. Semnificativă. în acest

al industriei miniere 
viitoare a economiei 
și multitudinea de 
se ridică în fiecare

sens, este cerința asigurării, 
cruțării și stabilizării forțelor de 
muncă, indisolubil legată de reali
zarea sarcinilor de dezvoltare, de 
îmbunătățire a eficienței economice. 
— .ceea ce presupune o colaborare 
mai strînsă cu Ministerul Muncii 

care 
pro-

continuate. 
tuează și 
rii mai 
tșhnic, 
industriei

fie
introduce- 

progresului 
asigurarea 
utilaje de

economice

mai strînsă cu Ministerul 
și cu alte 
depinde 
bleme.

După i 
apariția 5 
cuitorilor și cu toată scăderea 
sumurilor specifice, cererea de me
tale neferoase și rare depășește ni
velul producției pe plan mondial. Ca 
urmare a acestui deficit și a micșo
rării. rezervelor unor zăcăminte cu 
conținuturi bogate în metale, se atrag 
în exploatare zăcăminte cu conținu
turi tot mai sărace și, drept conse
cință, cu tot progresul tehnic și teh
nologic, prețurile de cost și cele de 
livrare sint în continuă creștere. Așa, 
spre exemplu. în ultimii 5 ani pretu
rile internaționale la cupru, zinc și 
plumb au crescut cu 45—65 la sută. 
Nivelul unor conținuturi metalice 
în minereurile exploatate în tara 
noastră nu este încă corelat cu 
anumite preturi, care nu mai reflectă 
nici munca socială cheltuită și nici 
concordanta cu phețurile internațio
nale. Această situație a consti
tuit uneori o frînă în creșterea efi
cienței economice, 
deci,' util să se 
judicios nivelul 
tuielilor de producție 
principalele metale neferoase. Pe a- 
ceastă cale s-ar putea aduce în cir
cuitul economic și unele zăcăminte 
cu conținuturi mai sărace, dar a că
ror valorificare s-ar realiza la pre
turi apropiate de cele mondiale.

In încheiere, alături de dei peste 
160 000 de salariat! din industria mi
nieră, apreciez că prevederile din 
documentele pentru cel de-al X-lea 
Congres al partidului sint drumul 
unic și sigur al poporului nostru în 
opera de edificare a societății socia
liste, de- înflorire a României și îmi 
exp’rim deplina convingere că in
dustria minieră își va onora obliga
țiile care îi revin pentru cincinalul 
1971—1975 și perioada pînă în 1980.

organe centrale de 
rezolvarea acestei

cum se știe, cu 
pe scară mare a

toată 
înlo- 
con-

Considerăm, 
stabilească mai 

admisibil al chel- 
pentru

exprimîndu-și convingerea fermă cj 
rezultate asemănătoare se vor obțină 
și în ce privește îndeplinirea preve
derilor viitorului plan cincinal. De 
altfel, ce poate fi mai semnificativ 
pentru ilustrarea acestui progres con
tinuu decît faptul că în timp ce Con
gresul al IX-lea a marcat începutul 
'acțiunii de diversificare a producției 
de tractoare, printre sarcinile de că
petenie prevăzute în proiectul de Di
rective ale Congresului al X-lea este 
și aceea care se referă la adîncirea 
diversificării — ajungîndu-se Ia 15 ti
puri de tractoare în 1975.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor, directorul tehnic al uzinei, ing. 
Vasile Sechel, și-a exprimat acordul 
total la Tezele și proiectul de Direc
tive, vast program de dezvoltare 
multilaterală a economiei, a în
tregii vieți sociale și ideologice, te
meinic fundamentat pe cunoașterea 
realităților țării noastre, a cerințelor 
legilor obiective. „Pe bună dreptate, 
se subliniază în proiectul de Direc
tive — a spus vorbitorul — că sin
gura cale posibilă prin care se asi
gură o dezvoltare dinamică, com
plexă a economiei, progresul gene
ral al societății și, pe această bază, 
ridicarea continuă a nivelului de trai 
al poporului este industrializarea. 
Bilanțul îndeplinirii directivelor Con
gresului al IX-lea al partidului, 
planului cincinal, atestă din ] 
acest lucru. Nu putem să nu 
marcăm implicațiile deosebit 
pozitive ale industrializării în 
care județ. în fiecare oraș. în fiecare 
uzină, în viața fiecărui om. .Să ne 
referim, la uzina noastră : în primii 
trei ani din actualul cincinal, planul 
producției globale a fost depășit cu 
32'0 milioane lei, ritmul mediu anual 
de creștere a producției ajungînd la 
17 la sută față de 15 la sută cît era 
planificat. Paralel cu intensificarea 
diversificării producției, în viitor vom 
pune un accent deosebit pe îmbună
tățirea caracteristicilor tehnico-func- 
ționale ale tractoarelor, pe echiparea 
lor cu cît mai multe accesorii".

Referin'du-se la necesitatea pro
movării largi a progresului tehnic, 
extinderii proceselor tehnologice 
avansate, asimilării unor noi produse, 
în pas cu cerințele revoluției tehnico- 
științifice, participanții la dezbatere 
au apreciat că obiectivul

I țial al activității organizației 
partid din serviciile tehnice 
uzinei trebuie să-l constituie 
ferea contribuției originale la ac
țiunea de perfecționare a tractoare-

■ lor, astfel ca ele să satisfacă cele 
I mai înalte exigențe ale beneficiarilor 
I dc pe piața internă și cea externă.

In acest context, vorbitorii, între care 
ing. Ion Iliescu, șeful atelierului de 

I experiențe, ing. Radu Meltan, Ironim 
I Morariu, inginer principal în servi

ciul de mecanizare, s-au referit la 
necesitatea ca organizația de partid 
să-și intensifice activitatea pen
tru cultivarea spiritului de res
ponsabilitate în promovarea noului, 
în stimularea gîndirii cutezătoare și 
inițiativei, să determine creșterea re
ceptivității tuturor factorilor respon
sabili față de soluțiile noi, originale 
și eficiente — să stimuleze efortul 
de căutare, combătînd în același timp 
manifestările de rutină și inerție.

Cum era și firesc, un larg interes 
au întrunit cerințele actuale și 
de perspectivă expuse în proiectul 
de Directive privind investițiile. 
„Opiniile formulate îh uzină în le
gătură cu această problemă — așa 
cum a remarcat în cuvîntul său ing. 
Nicolae Munteanu, șeful serviciului 
investiții din uzină — au polarizat 
asentimentul unanim Ia prevederile 
din Teze și proiectul de Directive 
privitoare Ia necesitatea de a asigura 
în continuare, prin investiții susți
nute, dezvoltarea unei economii dina
mice și echilibrate, cu o producție a- 
vînd o structură modernă și o înaltă 
eficiență, care să determine obținerea 
unor rezultate cit mai bune in creș
terea venitului național". Fapt este 
că uzina dispune în acest domeniu 
de o bună experiență. In primele 5 
luni din acest an s-a realizat 56 la 
sută din prevederile de plan pe 
1969. La fel de elocvent este și faptul 
că investițiile prevăzute în 
cincinal au fost îndeplinite 
ani și jumătate și că — așa 
mintea ing. loan Moșneag, 
serviciului mecanizări — în uzină se 
desfășoară o amplă acțiune de auto- 
utilare. datorită 
bilă o reducere 
nate importului 
30 milioane lei

Relevînd aceste succese remarca
bile, care fac cinste colectivului uzi
nei, este necesar totodată să se a- 
corde o atenție mai mare folosirii la 
întreaga capacitate a mașinilor și uti
lajelor cu care este înzestrată, fără 
întrerupere, uzina. Aceasta cu atît 
mai mult cu cît fiecăruia îi sint cu
noscute concluziile unei recente ana
lize întreprinse în mai multe secții, 
de către un colectiv al comisiei eco
nomice a comitetului județean de 
partid. Studiul întreprins a relevat, 
între altele, că unele mașini nu sint 
folosite decît cel mult o jumătate din

• timpul calendaristic. '
■ Dezbaterile s-au caracterizat prin- 
tr-un pronunțat caracter de lucru, 
numeroși vorbitori au făcut propu
neri prețioase.

Lucrările adunării generale au re
levat astfel pregnant maturitatea po
litică a acestei puternice organizații 
de partid. Apare concludentă în a- 
ceastă privință hotărirea comuniști
lor din serviciile de concepție de a 
începe imediat șă tragă concluzii 
practice în activitatea lor din docu
mentele pentru Congresul al X-lea 
al P.C.R.

, a 
plin 
re
de 

fie-

esen- 
de 

ale 
creș-

planul 
în trei 
cum a- 

. șeful

căreia a fost posl- 
a fondurilor desfi
de utilaje cu circa 
valută.

ca.de


i

PAGINA 4 SCINTEIA — miercuri 78 iunie 1969

Lucrările „Mesei rotunde"

TINERETUL Șl SECURITATEA
EUROPEANĂ

A doua zi a dezbaterilor în jurul 
„Mesei rotunde" Tineretul și secu
ritatea europeană s-a desfășurat în 
continuare intr-un climat de lucru 
propice schimbului de opinii.

La deschiderea ședinței, Ion Ilies
cu, șeful delegației Uniunii Tinere
tului Comunist, a salutat sosirea unor 
noi delegații reprezentînd organiza
țiile : Federația Mondială a Tinere
tului D.emocrat : Tineretul Comunist 
(N.K.U.) din Norvegia ; Organizația 
Națională a Tineretului (T.M.G.T.) 
din Turcia ; Tineretul Socialist și Ti
neretul Partidului Socialist Popular 
din Danemarca ; Adunarea Mon
dială a Tineretului (W.A.Y.).

La discuții au participat numeroși 
mesageri ai organizațiilor tineretului 
european. Au luat cuvîntul : Mar
tins Vasco, membru ai Biroului Na
tional, Tineretul Socialist din Portu
galia ; Peter Brixteofte. Tineretul 
Liberal din Danemarca ; Kurt Haw- 
licek. Uniunea Internațională a Ti
neretului Socialist (I.U.S.Y.) ; Ales 
Bartos, secretar cu probleme inter
naționale, Federația Organizațiilor de 
Copii și Tineret din Cehoslovacia ; 
Johannes Van Rywyh, vicepreședin
te al Departamentului internațional. 
Tineretul Democrat-Creștin din O- 
Janda ; Thierry. Pfister, secretar na
tional, Tineretul Socialist (S.F.I.O.) 
jdin Franța ; Michel de Grave, mem
bru al Biroului Executiv, și Daniel 
Louis, membru al Biroului Executiv, 
'Tineretul Creștin-Democrat din Bel
gia ; Pier Lombardo Vigorelli, se
cretar cu probleme internaționale. 
Federația Tineretului Socialist Ita
lian (F.G.S.I.) ; Anja Lampinen. se
cretar cu probleme internaționale. 
Liga Tineretului Democrat din Fin
landa ; Marcel Colart. Federația Na
țională a Tineretului pentru Liber
tate și Progres din Belgia ; Wlodzî- 
mierz Konarski, Comitetul Polonez 
de cooperare al organizațiilor de 
tineret (O.K.W.O.M.) : Henri Vidiella. 
secretar general al Comitetului pen
tru Relații Internaționale și E- 
ducație al Tineretului din Franța 
(C.R.I.J.E.F.) ; Roberto Viezzi, mem-

i'.iu.uiiiimmujiHiM'.usmiuntiffiBBa—BBMac

bru al secretariatului național. Fe
derația Tineretului Comunist Ita
lian (F.G.C.I.) : Andrei Graciov, 
Uniunea Tineretului Comunist Le
ninist din U.R.S.S. ; Uwe Eichholz, 
Tineretul Muncitor Socialist German 
(S.D.A.J.) R. F a Germaniei ; Theo
dore Pangalos, secretar al C.C., Ti
neretul Democrat „Lambrakis" Gre
cia i Robert Arnott, secretar general. 
Mișcarea Tineretului pentru Elibe
rare Colonială din Marea Britanie i 
Arie de Graaf, secretar cu probleme 
internaționale. Federația Tineretului 
Partidului Muncii dîn O.landa t Ioan- 
nides Christoforos, membru al Co
mitetului' Executiv, Organizația Ti
neretului Democrat Unit (E.D.O.N.) 
Cipru ; Matti Pullinen, membru al 
Consiliului, Uniunea Tinerilor de 
Centru din Finlanda ; Laszlo Kovacs, 
Uniunea Tineretului Comunist din 
Ungaria

Tn intervențiile lor, vorbitorii au 
abordat o largă arie de probleme 
legate de asigurarea securității pe 
continentul european, subliniind că 
masele largi de tineri, făcînd parte 
din organizații cu concepții filozo
fice, politice și religioase diferite, 
găsesc în lupta pentru promovarea 
destinderii și încrederii între popoa
re a unui climat de pace și securita
te. o platformă și un drum comun, 
un obiectiv realizabil, de mare în
semnătate. care interesează vital în
treaga generație tînără a Europei 
’ în timpul dezbaterilor, reprezen
tanții tineretului și-au exprimat pun
ctul de vedere cu privire la dezide
ratul securității pe continentul nos
tru. s-au pronunțat pentru o Europă 
eliberată de coșmarul războaielor, in
diferent dacă sînt calde sau reci, o 
Europă în care să se respecte liber
tatea și cultura fiecărei națiuni și în 
care politica de forță și de imixtiune 
să fie înlocuită cu relații bazate ne 
egalitate în drepturi, respect re
ciproc, suveranitate, cu schimbul 
constructiv de opinii, cu o colaborare 
multilaterală și rodnică între po

poare. Vorbitorii, sprijinind inițativa 
lansată la Consfătuirea de la Buda
pesta a statelor socialiste ^partici
pante la Tratatul de la Varșovia cu 
privire.. la organizarea unei consfă
tuiri a statelor europene, au eviden
țiat necesitatea antrenării întregului 
tineret la lupta în favoarea unui sis
tem de securitate europeană colec
tivă, care să se substituie blocurilor 
militare opuse.

Mai multi vorbitori s-au referit la 
evenimentele care au avut loc în 
ultimul timp în Europa, si. care au 
influențat viata politică a continen
tului. în această ordine de idei, ei 
au subliniat îndatorirea tuturor sta
telor. a forțelor politice, organizații
lor si organismelor sociale, a opiniei 
publice de a acționa cu perseverentă 
în direcția risipirii elementelor de 
tensiune, a stingerii focarelor con- 
flictuale. de a face totul pentru dez
voltarea colaborării pașnice.

în cadrul intervențiilor a fost sub
liniată pregnant importanta deosebită 
a respectării principiilor fundamen
tale ale dreptului internațional — 
singurele în stare să creeze baza 
trainică a securității popoarelor.

Dezbaterile au reliefat spiritul de 
responsabilitate, hotărîrea tineretu
lui. indiferent de convingerile sale 
politice, filozofice și religioase, de 
a colabora activ la strădaniile de so
luționare a problemelor care privesc 
viitorul tinerei generații, ca si in
teresele sale Imediate. Vorbitorii au 
expus o varietate de modalități orîn 
care să fie mobilizate cercurile cele 

. mai largi ale tineretului, numeroase
le sale organizații. într-o activitate 
menită să-i asigure munca pașnică, 
constructivă, să contribuie la reali
zarea de noi nași De drumul des
tinderii. a! înțelegerii dintre popoare, 
al securității ne continentul euro
pean. ,

Lucrările continuă.
(Agerpres)

Cronica zilei
Noul ambasador al Indiei la 

București, Shri S Than,_ a depus 
marți dimineața o coroană de fior) 
la Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

★
Ministrul economiei și comerțului' 

exterior al Republicii Arabe Unite, 
Hassan Abbas Zaki, care se află în 
țara noastră pentru a participa la 
lucrările celei de-a V-a sesiuni a 
Comisiei guvernamentale mixte ro- 
mâno-egiptene. a avut marți dimi
neața o întrevedere cu ministrul 
comerțului exterior. Cornel Burtică 
Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea rela
țiilor comerciale și a cooperării din
tre cele două țări. La amiază, mi
nistrul comerțului exterior a ofe
rit..o masă in cinstea ministrului 
egiptean.

Printre persoanele oficiale parti
cipante se aflau Petru Burlacu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. și Moustapha Maukhtar, am- 
badasorul R.A.U. Ia București.

★

Ministrul poștelor și telecomunica
țiilor din Iran, Fathollah Sotouden, a 
avut, marți dimineața, o întrevedere 
cu Mihai Bălănescu, ministrul poște
lor și telecomunicațiilor. Cei doi dem
nitari au examinat cu acest prilej 
probleme ale relațiilor în domeniul 
poștei și telecomunicațiilor dintre 
România și Iran. Cu prilejul pre
zenței în țara noastră a oaspetelui 
iranian, ministrul Mihai Bălănescu 
a oferit un dineu, iar ambasadorul 
Iranului la București, Soltan Sanan- 
daji, o recepție.

•Ar

Marți au părăsit Capitala, îndrep- 
tîndu-se spre patrie, Cordelia Navar
ro, președinta Consiliului național al 
Republicii Cuba pentru UNESCO, și 
Alejandro Rodriguez, secretarul ge
neral al acestei comisii, care, la in
vitația Ministerului învățămîntului, 
au făcut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții cubanezi au fost conduși de 
prof. univ. Miron Constantinescu, ad

junct al ministrului învățămîntului, 
Alexandru Bălăci, secretarul general 
al Comisiei naționale române pentru 
UNESCO, funcționari superiori din 
Ministerul învățămîntului

Au fost de țață Jesuș Barreiro 
^Gonzalez, ambasadorul Cubei la 
"București, ' și membri ai ambasadei★.

Marți a plecat în Franțțț un grup 
folcloric alcătuit din * pionieri și 
școlari, fruntași ai concursului cul
tural-artistic organizat în cinstea 
aniversării a două decenii de acti
vitate pionierească, pentru a parti
cipa la „Cavalcada prieteniei", care 
va începe săptămîna aceasta la 
Paris

Această manifestare cultural-artis- 
tică. ce reunește ansambluri artistice 
de copii din mai multe țări europene, 
este organizată de Uniunea „Vaillants 
et vaillantes" din Franța, sub aus
piciile Comitetului internațional al 
mișcărilor de copii și adolescenți de 
pe lîngă FM T.D ★

Marți la amiază a plecat în R D 
Germană o delegație a Asociației 
juriștilor din România, formată din 
Stelian Nițulescu. președintele Aso
ciației, și Ștefan Costăchescu. secre
tar general, pentru a participa la 
festivitățile ce vor avea loc la Ber
lin cu ocazia celei de-a 20-a ani
versări a Asociației juriștilor demo
crat! din Germania.★

în sala Arta din Brașov s-a des
chis o expoziție pe tema „Muzica 
în Republica Federală a Germaniei" 
care prezintă o selecție de partituri, 
cărți cb tematică muzicală șt discuri 
La vernisajul expoziției au vorbit 
dr Robert Machold, muzicolog la bi
blioteca de stat din Miinchen, direc
tor al expoziției, compozitorul Zeno 
Vancea, vicepreședinte al Uniiinii 
compozitorilor din România, prof 
Ion Ghiran, președintele Comitetu
lui județean Brașov pentru cultură 
și artă Au fost de față reprezen
tanți ai ambasadei R. F. a Germa
niei la București.

(Agerpres)

Plecarea delegației 
conducerii Sindicatului 

funcționarilor 
superiori 

din R. F. a Germaniei
Marți după-amiază, a părăsit Ca

pitala. îndreptîndu-se spre patrie, 
delegația conducerii Sindicatului 
funcționarilor superiori din R F a 
Germaniei — D.A G - condusă de
Hermann Brandt, președintele sin
dicatului, care la invitația Consiliu
lui Central al 
vizită în țara noastră 
pe aeroportul Băneasa. _ , 
fost condusă de Constantin Drăgan, 
prim-vicepreședinte al ~ 
Central a) U.G.S.R.. și 
zentanți ai sindicatelor 
noastră

U.G.S R.. a făcut o 
La plecare, 
delegația a

Consiliului 
alți repre- 
din țara 
(Agerpres)

Sosirea unei delegații 
de activiști ai P.M.S.U.

Marți a sosit în Capitală o delega
ție de activiști ai P.M.S U., condusă 
de Tibor Nagy, adjunct de șet de 
secție la C.C. al P M.S U„ care, la 
invitația C.C. al P C R., va face o 
vizită de schimb de experiență în 
țara noastră.

La sosirea în Gara de Nord, dele
gația a fost întîmpinată de Victor 
Crețu, adjunct de șef de secție la C.C. 
al PC.R., de activiști de partid

Au fost de față membri ai ambasa
dei R. P. Ungare la București

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost, tn ge
neral, instabilă mai ales în cursul 
după amiezei cînd cerul a prezentat 
înnourări accentuate și au căzut a- 
verse de ploaie însoțite de descărcări 
electrice în cea mai mare parte a 
țării, exceptînd Banatul și Dobrogea 
unde aversele au avut caracter local. 
Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit. 
Temperatura aerului la orele 14 osci
la între 18 grade la Baraolt, Tîrgu 
Secuesc și Petroșeni și 28 grade la 
Galați, Buzău, Călărași, Tecuci, Ba- 
lintești. Iași, Vaslui, Tîrgu Neamț,

Hîrșova și Adamclisi. în București : 
Vremea a fost instabilă, cu cerul va
riabil mai mult noros Au căzut a- 
verse de ploaie însoțite de descărcări 
electrice în a doua jumătate a zilei 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit 
Temperatura maximă a fost de 29 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
19, 20 și 21 iunie a.c. în țară s Vreme 
schimbătoare cu cerul temporar no
ros. Vor cădea ploi locale Vint slab 
pînă Ia potrivit, predominînd din sec
torul vestic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 8 și 18 grade iar 
maximele între 18 și 28 grade, izolat 
mai ridicate în București : Vreme 
schimbătoare cu ceru) temporar no
ros Ploi de scurtă durată Vînt slab 
pînă la potrivit Temperatura ușor 
variabilă

ELECTRJFICAREA CĂII FERAIE CRAIOVA-FIUAȘI
în vederea trecerii la remor- 

carea trenurilor cu locomotive 
electrice, în ziua de 24 iunie 
1969 se vor pune sub tensiune 
linia de contact și instalațiile 
aferente pe tronsonul Craiova- 
Filiași. Linia de contact va lu
cra sub tensiune de 27 000 
Volți.

Constrtjcția ei este astfel 
realizată ca să nu poată pro
voca situații care ar periclita 
viața celor ce se găsesc în 
preajma ei. Este necesar însă 
ca toți cetățenii să respecte cu

strictețe anumite requli atunci 
cînd vor fi în apropierea rețe
lei de contact a stîlpilor sau 
altor elemente din construcția 
rețelei sau din zona ei. Regu
lile se află afișate în qări, pe 
peroane, săli de așteptare și 
în trenuri.

ATENȚIE, calea ferată e- 
lectriflcată Craiova-Filiași va 
lucra sub tensiunea de 27 000 
Volți Pentru cei care nu vor 
respecta riguros instrucțiunile 
anunțate, ea va prezenta un 
pericol de electrocutare.

Tn ziua de 15 iunie 1969, în urma 
unui tragic accident, a încetat din 
viață tovarășul Dumitru Usturoi, vi
cepreședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării

Dumitru Usturoi s-a născut la 10 
martie 1929 în comuna Cîmpineanca, 
județul Vrancea, într-o familie de 
mici meseriași _ .

Tovarășul Dumitru Usturoi, desfă- 
șurînd o activitate perseverentă și 
neobosită, a îndeplinit o serie de 
sarcini de răspundere în aparatul de 
stat de care s-a achitat cu cinste.

în anul 1948 a fost primit în rîn- 
durile Partidului Comunist Român

Pentru meriteie sale deosebite a 
fost decorat cu ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste România x

Prin încetarea sa din viață pier
dem un tovarăș care a desfășurat o 
activitate rodnică, pusă în slujba con
strucției socialismului în țara 
noastră

Toți cei care l-au cunoscut îi vor 
păstra o neștearsă amintire

COMITETUL DE STAT 
AL PLANIFICĂRII, 

MINISTERUL COMERȚULUI 
EXTERIOR,

CENTROCOOP
★

Corpul neînsuflețit este depus în 
sala Casei de Cultură din Sectorul 1, 
Aleea Alexandru 38. Publicul poate 
avea acces miercuri. 18 iunie, între 
orele 13,30—19.30 și joi între orele 
9—13. Adularea de doliu va avea loc 
joi ora 14 ia Cimitirul Bellu.

Spectacol de gală cu prilejul 
încheierii concursului cultural

artistic al elevilor
Cu prilejul încheierii concursului 

cultural-artistic al elevilor din licee, 
școli profesionale și de specializare 
post liceală, manifestare dedicată 
celui de-al X-Iea Congres al Parti
dului Comunist Român și aniversării 
unui sfert de veac .de la eliberarea 
patriei formațiile artistice, care au 
participat la etapa republicană a 
tradiționalei întreceri au susținut, 
marți seara, la Opera Română, un 
spectacol de gală.

La spectacol au asistat tovarășii 
Virgil Trofin, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C al P.C.R., Leon- 
te Răutu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, Du
mitru Popa, membru supleant al Co
mitetului Executiv, prim-secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., primar general al Capitalei,

*

Concursul cultural-artistic al ele
vilor a răsplătit cu premii și dis
tincții cele mai bune formații artis
tice si cele mai voloroase prezente 
individuale. Juriul tradiționalei com
petiții artistice alcătuit din repre
zentant! ai forurilor organizatoare — 
Ministerul învățămîntului. Uniunea 
Tineretului Comunist, și Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă — a de
cernat premiul I formațiilor corale 
ale liceului „Mihai Viteazu" și Scolii 
profesionale ..Dîmbovița" din Bucu
rești. ale liceelor pedagogice din 
Cluj. Cîmpulung Muscel. Bîrlad și 
ale Liceului Militar din Breaza : for
mațiilor instrumentale ale Liceului 
nr. 2 din Constanta. Liceului ..loan 
Slavici" din Arad. Liceului din co
muna Măcin. județul Tulcea, Grupu
lui școlar-construcții din Tg. Mureș 
și ale Scolii profesionale ..Dîmbovi
ța" din București : grupurilor folclo-

acad. Ștetan Bălan, ministrul invăță- 
mîntului.

Au fost prezenți membri ai con
ducerii Uniunii Tineretului Comu
nist. reprezentanți ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, oa
meni de știință, artă și cultură, un 
numeros public

Proetamul a cuprins cîntece și 
versuri închinate partidului, patriei, 
zilelor fericite ale copilăriei sub zorii 
socialismului, precum și jocuri popu
lare românești, opere ale clasicilor 
muzicii simfonice, melodii de muzică 
ușoară si de estradă, gimnastică ar
tistică și acrobatică

Spectacolul a fost aplaudat cu căl
dură Tinerilor interpret) le-au fost 
oferite flori din partea Ministerului 
învățămîntului. Comitetului Central 
al U.T.C., și Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă.

* '

rice ale liceelor din comunele Ho
rezu, județul Vîlcea, și Vișeu, jude
țul Maramureș : grupurilor, vocale de 
muzică populară ale Liceului Peda
gogic din Tg. Mureș si Liceului „Va- 
sile Alecsandri" din Bacău : forma
ției corale de cameră a Liceului „Di- 
mitrie Bolintineanu" din București 
si fanfarei Scolii profesionale de căi 
ferate' din Timișoara.

Concomitent. Expoziția națională 
de arte Plastice a elevilor din licee, 
școli profesionale si de specializare 
postliceală. a situat pe primele locuri 
elevi ai liceelor de arte elastice din 
București. Baia Mare. Galati. Iasi, 
Timișoara. Tg. Mureș, ai Scolii teh
nice de arhitectură din București, 
ai Liceului industrial din tîunedoa- 
ra. ai Liceului de cultură generală 
din Bolintin si alții.

(Agerpres)
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De aici, de pe scena Operei 
Române au pornit către inimile 
și conștiințele spectatorilor, de-a 
lungul timpului,, semnele unor 
prestigioase izbinzi ale sensibi
lității artistice. Prin mijlocirea 
artei scenice s-au propus miilor 
de spectatori meditații de înaltă 
rezonanță asupra omului, desti
nului și menirii sale.

Prezența pe această scenă, 
ieri seara, a celor mai bune for
mații artistice și a celor mai 
iscusiți interpreți ai concursului 
cultural-artistic al elevilor din 
licee, scoli profesionale și post- 
liceale, ai acestui concurs cu 
zeci de mii de interpreți dobân
dește semnificații deosebite. Ea 
relevă pasiunea pentru artă, 
pentru frumos a tinerilor aflați 
pe băncile școlilor, dăruirea lor 
pură și totală față de un uni
vers bogat în miracole și fru
museți. Cei care i-au ascultat 
cîntînd in bărbătești și solemne 
formațiuni corale, armonizîn- 
du-și glasurile într-o strălucită 
împlinire a cumntului prin cîn- 
tec, cei care i-au ascultat tra- 
ducînd în fiorul unor voci ine
dite, de rară frumusețe; subti
litățile cîntecului popular ori 
i-au privit dăruind grație și ritm 
unor cunoscute și tradiționale 
dansuri românești ori aparținînd 
naționalităților conlocuitoare, 
i-au aplaudat îndelung și cu în
dreptățire.

De pe scena unde mari in
terpreți au repurtat succese de

prestigiu au răsunat cîntece 
versuri închinate partidului 
patriei. Tinerețea iși mărturi
sea și în acest fel sentimentele 
sale fundamentale, încrederea și 
prețuirea nemărginită față de 
partidul comunist, cel care a 
asigurat vîrstei celor mai gene
roase aspirații dreptul la vis și 
împliniri. Tinerețea își mărtu
risea și astfel mîndria de a se 
afirma în climatul unei patrii 
socialiste, gave a adăugat bogă
țiilor și frumuseților sale din- 
(otdeauna, demnitatea și fru
musețea acestor ani de construc
ție. de pas ferm către viitor.

Tinerețea aducea, prin talen
tata săi reprezentanți, un semn 
de cinstire celui de-al X-lea 

al partidului, aniversă- 
sfert de veac de la eli- 
patriei, scria un emo- 

,omagiu pentru aceste 
istorice din viața

Congres 
rii unui 
berarea 
ționant 
evenimente 
poporului.

Pentru talentul și pasiunea cu 
care și l-au slujit, în această 
amplă, tradițională competiție 
artistică, pentru ceasurile de 
poezie și artă, pentru munca 
rodită în frumuseți, toți cei 
care și-au înscris numele în 
„cartea de aur“ a concursului 
ca și profesorii care i-au în
drumat 
merită 
plauze, 
culese 
întreceri.

cu dragoste și pricepere, 
îndelungile noastre a- 
adăugate firesc celor 
de-a lungul entuziastei

I

ț
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PRIMIRE LA CONSILIUL
DE STAT

Tovarășul Manea Mănescu, vice-- 
președinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, pre
ședintele Consiliului Economic, a pri
mit marți după-amiază pe dr Sadnk 
Mokaddem, președintele 'Adunării 
Naționale a Republicii Tunisia, con- 
ducăt.oiul delegației parlamentare 
tunisiene.

La întrevedere au participat Vasile 
Modoran, vicepreședinte al Consiliu
lui' Economic, și Mahmoud Maamouri, 
ambasadorul Tunisiei la București.

Convorbirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă prietenească, cordială.

1 ' ; "‘"yi (Agerpres)

Delegația parlamentară tunisiană 
in vizită în județul Constanța

Continuîndu-șî călătoria în județul 
Constanța, delegația Adunării Națio
nale a Republicii Tunisiene, condusă 
de dr Sadok Mokaddem, președin
tele Adunării Naționale, a avut o 
întrevedere marți dimineața, la se
diul Consiliului popular al județului, 
cu Petre Ionescu, președintele Comi
tetului Executiv, și. cu alți repre
zentanți ai organelor locale de stat. 
Cu acest prilej, oaspeților le-au fost 
prezentate unele aspecte ale preo
cupărilor prezente și de viitor în do
meniile economic și social-cultural, 
precum și ale dezvoltării bazei tu
ristice din această parte a țării.

în continuare au fost vizitate sta
țiunile balneoclimaterice de pe lito
ral. Membrii. delegației au manifes
tat un viu interes față de amploarea 
construcțiilor și condițiile oferite 
celor veniți la odihnă sau tratament.

Un scurt popas a fost făcut la 
Muzeul arheologic din Constanta.

în cinstea parlamentarilor tuni- 
sieni, președintele Consiliului popu
lar al județului a oferit un dejun.

în cursul dupâ-amiezii, oaspeții 
tunisieni, care în timpul călătoriei au 
fost însoțiți de Traian Ionașcu, pre
ședintele Comisiei permanente juri
dice a Marii Adunări Naționale, și 
Stanciu Stoian, membru al Comisiei 
permanente a Marii Adunări Națio
nale pentru politică externă, secre
tar general al Ligii de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, precum 
și de Mahmoud, Maamouri, ambasa
dorul Tunisiei la București, s-au îna
poiat în Capitală. ★

Seara, președintele Comitetului de 
conducere al Grupului român din 
Uniunea interparlamentară, Mihail 
Levente, a oferit un dineu in cinstea 
parlamentarilor tunisieni.

(Agerpres)Conferință de presă organizată de Reprezentanta Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud
Cu prilejul recentei constituiri a 

Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud, 
marți la amiază a avut loc la Casa 
ziariștilor din Capitală o conferință 
de presă, organizată de Reprezen
tanța Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud

Au participat numeroși ziariști 
români și corespondenți ai presei 
străine, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, ai Ligii ro
mâne de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, ai Comitetului națio
nal de solidaritate cu lupta poporu
lui vietnamez și ai Comitetului na
țional pentru apărarea păcii.

Erau de față reprezentanți aî unor

misiuni diplomatice acreditați la 
București

Nguyen-Duc-Van, șeful Reprezen
tanței Guvernului .Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud la București, a expus cu - > st 
prilej motivele majore, precu 'și 
momentele esențiale care au cș^dus 
Ia formarea Guvernului Provizoriu. 
El a transmis mulțumiri Partidului 
Comunist Român, guvernului și po
porului romițn pentru sprijinul și 
ajutorul lor multilateral în lupta 
justă a poporului vietnamez împo
triva agresiunii americane, pentru 
eliberarea națională

Tn continuare s-a răspuns unor 
întrebări puse de ziariști.

(Agerpres)

Vizitele delegației Frontului

Neo Lao Haksat

Lucrările reuniunii Institutului
Internațional de Teatru

La Teatrul, Giulești au Continuat 
marți lucrările reuniunii Institutului 
Internațional de Teatru. Dimineața, 
prof. Fredric Litto a făcut o expu
nere despre pregătirea studentului 
regizor în S.U.A., urmată de o ilus
trare făcută de studenți ai Universi
tății din Kansas.

Pe baza expunerilor și demonstra
țiilor din primele două zile ale reu
niunii s-au purtat apoi discuții pri
vind pregătirea tînărului regizor în 
cadrul învățămîntului.

După-amiază în holul Teatrului 
Național „I. L. Caragiale". sala Co
media, a avut Ioc vernisajul expo
ziției internaționale ..Cartea si pu
blicația de teatru". Expoziția, orga
nizată de Centrul național român 
pentru I.T.I. și Asociația oamenilor 
de artă din instituțiile teatrale si 
muzicale în scopul de a ilustra rolul

important pe care cartea de teatrp 
îl are în formarea personalității tî
nărului regizor, prezintă o selecție 
de lucrări provenite din biblioteca 
Centrului de documentare A.T.M.. 
precum și de la alte centre naționale 
ale I.T.I. Lucrările sînt grupate în 
cinci mari compartimente : drama
turgie, istoria teatrului și a artei 
spectacolului, estetica și critica tea
trală. teoria artei spectacolului, dic
ționare și enciclopedii de teatru.

La vernisajul expoziției a luat 
cuvîntul artista emerită Dina Cocea, 
vicepreședinte al A.T.M.

Participanții la reuniune au asistat 
în aceeași zi la spectacolele prezen
tate de Teatrul National din Craiova 
și Teatrul din Ostrava (R.S. Ceho
slovacă) în montarea unor tineri re
gizori.

(Agerpres)

Delegația Frontului Neo Lao Hak
sat din Laos, care face o vizită în 
țara 'noastră. a avut o intilnire. la 
Consiliul Național al Frontului Uni
tății Socialiste, cu tovarășii Eugen 
Jebeleanu, vicepreședinte, Vasile Po
top, secretar, și Dumitru Ivanovici, 
membru al consiliului. în cursul că
reia a avut loc o informare reciprocă 
cu privire Ia obiectivele, activitatea 
și preocupările actuale ale celor două 
organizații. ■

Oaspeții laoțieni s-au întîlnit, de 
asemenea, cu conducerea și studen
ții Academiei de științe social-poli- 
tice „Stefan Gheorghiu", în fața că
rora șeful delegației. Tian Souk Vang 
Sak. a făcut o expunere despre lupta 
poporului laoțian pentru libertate, in
dependență, democrație,- pace și uni
ficarea patriei.

La sediu^ Uniunii ziariștilor clin 
Capitală a avut loc marți după-aria- 
ză o conferință de presă organizi/lâ 
eu prilejul vizitei în țara noastră a 
delegației Frontului Neo Lao Haksat. 
Tian Souk Vang Sak. membru al C.C. 
al Frontului Neo Lao Haksat, șeful 
delegației, a făcut o expunere în le
gătură cu situația din Laos, cu lupta 
eroică dusă de poporul laoțian împo
triva agresiunii străine, și cu succe
sele repurtate în această luptă. Apoi 
oaspetele a răspuns la întrebările zia
riștilor privind viaț^ politică și so
cială din zonele eliberate, obiectivele 
principale ale activității Frontului 
Neo Lao Haksat, impresiile culese in 
timpul vizitei în România.

(Agerpres)

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ
Cea "de-a doua zi a sesiunii știin

țifice jubiliare, organizată în Capi
tală cu prilejul împlinirii a 20 de 
ani de la înființarea Institutului de 
istorie „Nicolae lorga" ai Acade
miei Republicii Socialiste România, 
a fost consacrată comemorării a 150 
de ani de la nașterea marelui revo
luționar român Nicolae Bălcescu.

în expunerea „Nicolae Bălcescu 
— personalitate marcantă a istorio
grafiei românești". Dan Berihdei, 
secretarul științifio al Institutului 
de istorie „Nicolae lorga", a evocat 
figura marelui patriot și revoluțio
nar român .

Au fost prezentate apoi comuni

cările științifice : „Nicolae Bălcescu 
și viziunea României unitare din 
1849", „Concepția lui Nicolae Băl
cescu privitoare la istoria militară 
medievală a poporului român", „Re
flectarea activității politice și diplo
matice a lui Mihai Viteazu în opera 
istorică a lui Nicolae Bălcescu", „Ni
colae Bălcescu și romantismul isto
ric".

Cu prilejul comemorării nașterii 
lui Bălcescu, în holul institutului a 
fost deschisă o expoziție, care cu
prinde documente originale referi
toare, la viața și opera marelui re
voluționar român de Ia 1848.

(Agerpres)

SPORT
„TURUL ROMÂNIEI" 

începe miîne de la Galați
0 9 țâri, 70 de concurenți • Traseul a fost definitivat: 

12 etape în 11 zile, 1 503 km
Galațiul va găzdui mîine prima e- 

tapă a „Turului ciclist al României", 
ce reunește la această a XVIIl-a sa 
ediție rutieri din 9 țări : Belgia, Bul
garia, Danemarca, Elveția, Franța. 
R.D. Germană. Olanda, Norvegia și, 
evident. România. Numărul total al 
alergătorilor : 70. din aceștia 30 fiind 
români.

Ieri la amiază. în cadrul unei con
ferințe de presă, s-a anunțat că, în 
urma unor retușuri ale cîtorva etape, 
traseul competiției a căpătat formă 
absolut definitivă. Iată ordinea și 
kilometrajul etapelor : la 19 iunie — 
două etape ■ una dimineața, pe cir
cuit (7 km), la Galați, alta după

amiază, pe distanta Galați-Tecuci- 
Bacău (170 km) ; 20 iunie : Bacău- 
Piatra Neamț-Tg. Neamț-Suceava 
(153 km) ; 21 iunie : Suceava-Vatra 
Dornei (110 km) ; 22 iunie : Bistrița- 
Dej-Cluj (123 km), de la Vatra Dor
nei la Bistrița se va face transbor- 
dare : 23 iunie . Cluj-Oradea (155 
km) ; 24 iunie : OradearArad-Timi- 
șoara (165 km) : 25 iunie : la Arad, 

«contratimp individual (25 km) : 26
iunie: Ărad-Deva-Hunedoara (165 
km) ; 27 iunie : Deva-Sibiu (118 km): 
28 iunie : Sibiu-Brașov (140 km) : 29 
iunie : Brașov-Ploiești-București (172 
km).

în cîteva rînduri
e SPASSKI ESTE NOUL CAM

PION MONDIAL DE ȘAH. Meciul 
pentru titlu, desfășurat la Mos
cova timp de peste două luni,- 
s-a încheiat ieri. O dată cu re
miza consemnată în partida a 23-a. 
Spasski l-a învins cu scorul de 
12,5—10,5 puncte pe fostul campion al 
lumii. Tigran Petrosian.

• SELECȚIONATA DE BOX A 
FRANȚEI va întîlni la 21 iunie la 
Royan echipa Suediei. Suedezii au'a- 
nunțat că vor prezenta cea măi re
dutabilă formație în frunte cu cunos- 
cuții campioni Fredriksson, Palm și 
Persson

Tn calendarul echipei Franței figu
rează o întîlnire' și cu echipa Româ
niei. Această partidă va avea loc la 
22 noiembrie în localitatea Saint 
Brieuo la 400 km de Paris
• TURNEUL INTERNAȚIONAL 

FEMININ DE ȘAH de la Balaton-

szeplak s-a încheiat cu victoria 
maestre! sovietice Maia Ranniku, care 
a totalizat 11 puncte din 13 posibile. 
Maestra româncă Elisabeta Polihro- 
niade s-a clâsat pe locul 2—3 la ega
litate de puncte (8,5) cu Veroci (Un
garia). Cealaltă șahistă româncă, E- 
leonoră Jianu, a ocupat locul 11-12 
împreună cu Stadler (Iugoslavia), 
ambele cu 5 puncte. In ultimele două 
rundă, Elisabeta Polihroniade a remi
zat cu Stadler și Honfi, iar Eleonora 
Jianu a cî.știgat la Kowalska și a 
pierdut la Ivanka.

• CUNOSCUTUL ATLET ENGLEZ 
BRUCE TULLOII, care se află în 
plină cursă de traversare a coastei 
americane, urmează să sosească la 
New York la 25 iunie. După cum se 
știe, Tulloh a pornit din Los Angeles 
la 21 aprilie în această cursă super- 
maraton, -care măsoară peste 4 000 
km Tulloh a parcurs în ultima săp- 
tămlnă aproximativ 50 mile pe zi.
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Din .cuvîntărîle rostite în cadrul lucrărilor

Cuvîntarea tovarășului 
Roberto Santos,

secretar al

Vorbitorul a subliniat că -a primit 
sarcina din partea Comitetului Cen
tral al partidului său să aprobe docu
mentele prezentate la consfătuire.

In continuare, el s-a referit la acel 
pasaj din document în care se vor
bește despre caracterul, conținutul și 
tendințele principale ale epocii noas
tre, precum și despre cele trei forte 
revoluționare principale care luptă 
împotriva imperialismului. în para
graful în care se vorbește despre 
mișcarea de eliberare națională — a 
remarcat el — și. în primul rînd, des
pre mișcarea de eliberare națională 
din America Latină, proiectul ne a- 
pare destul de superficial. Poate că 
de acest lucru, într-o măsură mai 
mare, sîntem vinovați noi înșine, par
tidele eomuniste ii muncitorești din 
America Latină, deoarece am acor
dat foarte putină atenție necesității 
evidente de a formula și de a elabora 
în mod temeinic, pe calea întîlnirilor 
bilaterale, regionale și continentale, 
strategia generală a luptei antiimpe- 
rialiste și a unității de acțiune a 
partidelor noastre si a altor' forțe 
antiimperialiste de pe continentul 
nostru. Acest lucru însă nu justifică 
dezvoltarea insuficientă a problemei 
respective în cadrul proiectului.

Cuvîntarea tovarășului Haled Bag Aș,
secretar general al C.C. al Partidului Comunist din Siria

Nu numai comuniștii — a declarat 
vorbitorul — ci și toți oamenii cu 
vederi progresiste din Siria speră că 
va fi restabilită coeziunea rîndurilor 
mișcării comuniste internaționale, care 
constituie nucleul principal, dinamic 
și în permanentă creștere al mișcării 
mondiale revoluționare. Noi conside
răm că acest lucru este posibil de
oarece ceea ce ne unește pe noi, co
muniștii, este mai puternic și mai im
portant decît ceea ce ne desparte. 
A pune în evidență momentele care 
ne unesc, a arăta importanța lor, a 
ne sprijini pe ele, a discuta diver
gențele care apar într-o atmosferă de 
calm, cu simțul răspunderii, într-un 
spirit tovărășesc, cu hotărîrea de a 
intensifica ofensiva împotriva pozi
țiilor imperialismului — aceasta e 
calea spre unitatea rîndurilor noas
tre.

Unitatea> presupune priceperea de 
a vedea noul care crește și se dez
voltă în< sînul vechiului, priceperea 
de a vedea ceea ce unește diferite 
părți. C asemenea unitate a mișcării 
comunistă internaționala favorizează 
realizarea unității și cu celelalte for
te progresiste, cu forțele revoluțio
nare din lumea întreagă. Vorbitorul 
a afirmat că, după părerea parti
dului său, internaționalismul în
seamnă nu numai recunoașterea drep
turilor tuturor națiunilor la libertate 
și independență, ci și priceperea de 
a subordona interesele luptei din fie

Cuvîntarea reprezentantului
Partidului Comunist din Lesotho

Vorbitorul a arătat că partidul său 
activează într-o țară mică, formînd 
o enclavă înconjurată din toate păr
țile de teritoriul Republicii Sud-Afri- 
cane. în tot cursul istoriei sale, țara 
noastră — a spus el — a luptat cu
rajos pentru independență, în spe
cial împotriva încercărilor Africii de 
Sud de a încorpora Lesotho. în oc
tombrie 1966, Lesotho a obținut in
dependența sa și a început o nouă 
viață ca stat suveran. Din păcate 
însă, imperialismul britanic a trans
mis puterea în Lesotho unui guvern 
care reprezintă interesele unei mino
rități a poporului. Partidul național 
de guvernămint este un partid ca
tolic și se află sub controlul ierar
hiei bisericești — cea mai mare și 
puternică forță din țară. i

Rezultatul este că dobîndirea in
dependenței nu a justificat speran
țele și năzuințele poporului nostru 
Guvernul a stabilit legături strînse și 
înjositoare cu regimul rasist și fas
cist din R.S.A. în țară s-a. 
întărit și mai mult dominația impe
rialismului sud-african. Oficialitățile, 
economiștii și financiarii albi din 
R.S.A. invadează țara. Resursele 
acesteia sînt exploatate de exponen- 
ții intereselor străine.

Marea majoritate a clasei munci

Cuvîntarea tovarășului A Martinez,
șeful delegației Partidului Muncii din Guatemala

Vorbitorul a arătat în cuvîntarea 
sa că una dintre calitățile cele mai 
importante ale actualei consfătuiri 
constă în discuția largă și în con
fruntarea diferitelor puncte de ve
dere, fără ascunderea divergentelor 
și a concepțiilor diferite. Aceasta a 
creat condițiile pentru discutarea lor 
în mod tovărășesc și depășirea lor 
în viitor.

C.C. al partidului nostru și-a ex
primat acordul cu ordinea de zi a 
actualei consfătuiri, în sensul că ea 
trebuie să constea în elaborarea plat
formei unității de acțiune împotriva 
imperialismului, precum și în ana
liza completă a raportului de forțe 
pe arena internațională. Faptul că în 
timpul pregătirilor au fost evitate

C.C. al Partidului Socialist din

Referindu-se la situația internă din 
mișcarea muncitorească, vorbitorul a 
arătat-că trebuie să fie condamnate 
atît devierile de dreapta, cit și cele 
de „stînga". El a adus critici condu
cerii P. C. Chinez.

în continuare, el a declarat că s-ar 
face o gravă greșeală dacă s-ar pune 
pe același plan condițiile specifice 
în care • acționează partidul său și 
condițiile generale în care se dezvoltă 
mișcarea comunistă în ansamblu. E- 
vident că în calitate de membri al 
marii familii comuniste — a spus el — 
trebuie să ținem seama. într-o anu
mită măsură, de condițiile speciale 
în care ne îndeplinim datoria noastră 
revoluționară, să răspundem , la cerin
țele situației reale în care acționează 
partidul nostru. Această situație se 
caracterizează în primul rînd prin 
represalii și prin orientarea antide
mocratică. anticomunistă a regimului 
dictatorial, dinastic al Iui Somoza. 
Consecința logică a politicii antipopu
lare, antinaționale fățișe în toate sfe
rele vieții sociale ale tării este ac
centuarea nemulțumirii populare.

Din păcate, în ultimii ani, partidul 
nostru nu a avut posibilitatea să se 
dedice în întregime luptei poporului 
din Nicaragua împotriva imperialis- 

care țară intereselor luptei generale 
împotriva imperialismultii.

Vorbitorul a atacat Partidul Co
munist Chinez și pe conducătorii a- 
cestuia.

Referindu-se la evoluția situației 
internaționale în ultimii ani, vorbi
torul a arătat că în această perioadă 
au avut loc mari transformări care 
dovedesc adîncirea și lărgirea serioa
să a mișcării revoluționare. S-a 
întărit mișcarea comunistă, socia
lismul a devenit în Uniunea Sovie
tică și în celelalte țări socialiste 

. și mai puternic, clasa , muncitoare, 
din țările capitaliste dezvoltate și 
partidele sale, comuniste au obținut 
importante victorii, mișcarea de 
eliberare națională a făcut un pas 
important înainte. Mișcarea arabă 
de eliberare națională a cunoscut 
în ultimii ani și victorii serioase și 
anumite înfrîngeri. Esențial este; 
însă, faptul că într-o serie de țări 
arabe. această mișcare s-a îmbogă
țit cu un nou conținut social, avînd 
la bază profunde măsuri progre
siste, sociale și politice în scopul de 
a lichida rămășițele feudalismului 
în aceste țări, a lovi în marele ca
pital și a crea un sector de stat, care 
devine într-o măsură tot mai mare 
dominant în economia națională.

In continuare, vorbitorul a expus 
punctul de vedere al partidului său 
asupra evenimentelor din Orientpl 
Apropiat. El a declarat că sarcină 
principală care stă în fața Siriei. în 

toare din Lesotho este formată din 
muncitori care emigrează în R.S.A. 
și lucrează în minele, întreprinderile 
și fermele de acolo. Se apreciază că 
în permanență 59 la, sută din popu
lația adultă a țării noastre muncește 
în Africa de Sud. în special industria 
auriferă dip Africa de Sud este de
pendentă, într-o mare măsură, de 
mina de lucru din Lesotho. Malawi 
și Mozambic.

Efectele acestei migrări a mîinii de 
lucru asupra dezvoltării economice a 
statului Lesotho sînt dezastruoase. 
Datorită dependenței sale neocolo- 
nialiste față de Republica Sud-Afri- 
cană, actualul guvern nu va între
prinde, firește, nimic pentru a schim
ba această situație. A dezvolta Leso
tho, fie din punctul de vedere al a- 
griculturii, fie din punctul de vedere 
al industriei, ar lipsi Republica Sud- 
Africană de mîna de lucru din Leso
tho. De aceea este în interesul R.S.A. 
ca să nu existe nici un fel de 
dezvoltare economică în țara noas
tră și ca aceasta să rămînă 
în continuare un rezervor de mînă 
de lucru ieftină. In lumina condiții
lor din tara noastră se poate spune, 
fără echivoc, că Lesotho nu va deveni 
o tară liberă și independentă în ade
văratul înțeles al cuvîntului pînă ce 

criticile directe la adresa politicii 
partidelor a dus la restabilirea în
crederii șl a sporit numărul partici- 
panților la consfătuire. Aceasta însă 
nu trebuie să ducă la ignorarea di
vergențelor existente. Dimpotrivă, ele 
trebuie recunoscute, întrucît aceasta 
va arăta că, în ciuda divergentelor, 
comuniștii năzuiesc spre unitatea de 
acțiune în lupta împotriva imperia
lismului.

Subliniind că este un mare merit 
al consfătuirii faptul că și-a manifes
tat sprijinul hotărît față de lupta e- 
roică a poporului vietnamez, vorbi
torul 'a subliniat că la agresiu
nea directă împotriva unui stat 
socialist — RD. Vietnam — 
a contribuit scindarea rîndurilor

Nicaragua,

mului, împotriva oligarhiei și dicta
turii, întrucît a fost nevoit să con
sacre o parte din forțele sale lichi
dării oportunismului de dreapta din 
rîndurile sale. în același timp tre
buie recunoscut că acțiunile oportu
nismului de dreapta au contribuit la 
pregătirea terenului pentru trecerea 
unor tovarăși pe poziții „stîngiste" și 
am fost din nou nevoiți să ne fărî- 
mițăm eforturile în lupta împotriva 
acestor elemente extremiste. Plenara 
din 23 aprilie 1967 a Comitetului Cen
tral a zdrobit oportunismul de dreap
ta, a condamnat pozițiile extremiste 
de „stînga“ și a pus bazele unei dez
voltări consecvente a activității mar- 
xist-leniniste a partidului nostru. 
Lipsa de cadre a frînat, de aseme
nea, activitatea noastră în anumite 
domenii specifice. Situația extraordi
nară ,ne-a silit de multe ori să re
curgem la improvizații în promova
rea cadrelor, ceea ce a determinat 
îndeplinirea la un nivel nesatisfăcă
tor a unor sarcini.

Făcînd bilanțul activității noastre, 
se poate spune că mișcarea sindicală 
revoluționară și lupta organizată a 
oamenilor muncii din agricultură, 
care reprezintă forța principală a 
mișcării pentru revendicările social- 

prezent, este lichidarea urmărilor 
agresiunii — eliberarea înălțimilor 
Gollan și a tuturor celorlalte teri
torii arabe ocupate de armatele is- 
raeliene Partidul nostru, alături de 
alte forțe politice din lumea arabă, 
luptă pentru rezolvarea probleme
lor Orientului Apropiat prin me
tode politice, adică prin înfăp
tuirea rezoluției din 22 noiem
brie 1967 a Consiliului de Securitate. 
In același timp, poporul sirian luptă 
pentru întărirea capacității sale de 
apărare și de. luptă pentru a rezistă 
oricărei noi agresiuni' și pentru a fi 
gata, dacă metodele politice nu vor 
da rezultat, să facă față oricărei 
evoluții a evenimentelor.

Referindu-se la situația internă a 
țării sale. H Bagdaș a declarat că 
actualul regim din Siria promovează 
o linie antiimperialistă Una din 
principalele ei manifestări o repre
zintă sprijinul acordat poporului 
vietnamez. In ultima vreme, această 
linie și-a găsit o nouă expresie în 
recunoașterea politică deplină a Re
publicii Democrate Germane ca și 
în recunoașterea guvernului revolu
ționar provizoriu al Republicii Viet
namul de sud

Tn politica internă, țara noastră 
tinde spre crearea unei baze trai
nice în vederea asigurării indepen
denței economice prin construirea 
unor obiective mari, civile și indus
triale. cu ajutorul Uniunii Sovietice 
și ai altor țări din lagărul socialist.

nu va fi răsturnat regimul rasist din 
R.S A Aceasta nu înseamnă însă că 
nu există nici un fel de premise 
pentru progres.

P.C. din Lesotho, creat în 1962, a 
spus în continuare vorbitorul, con
sideră că regimul neocolonialist aflat 
la putere poate fi lichidat. Pentru a- 
ceasta este nevoie de crearea unui 
front unit al organizațiilor progre
siste. din care să facă, parte si co
muniștii. în țara noastră poate fi 
instaurată democrația națională si 
poate fi creată treptat o economie in
dependentă. Această perspectivă 
poate' fi realizată numai în condițiile 
sprijinului acordat tării noastre de 
guvernele progresiste ale statelor a- 
fricans si de tarile socialiste. în spe
cial de. Uniunea Sovietică. în ciuda 
puterii economice si militare a Africii 
de Sud, aceasta este o perspectivă pe 
deplin realizabilă. întrucît sîntem 
convinși că, avînd sprijinul întregii 
omeniri progresiste. Lesotho va putea 
rezista presiunilor regimului sud- 
african. în cazul cînd în tara noastră 
va fi instaurat un guvern progresist, 
acesta va stabili relații diplomatice si 
economice cu state care vor'putea să 
ne dea un ajutor adevărat. Actualul 
regim este incapabil să valorifice a- 

mișcării comuniste. Cît timp va 
exista sciziunea și nu vor fi 
normalizate relațiile dintre toate 
statele socialiste, imperialismul va a- 
vea posibilități prielnice să săvîr- 
șească acțiuni agresive și să dezlăn
țuie războaie. în legătură cu scin
darea mișcării din care dușmanul 
trage foloase, vorbitorul a subliniat 
necesitatea luptei pentru unitate. îm
potriva tendințelor atît de dreapta 
cît și a celor de „stînga" din miș
carea comunistă.

Vorbitorul a adus, în continuare, 
critici liniei politice a P. C. Chinez.

A Martinez s-a referit la evoluția 
mișcării de eliberare națională din 
țările Amerlcii Latine. Printre tră
săturile și elementele noi care carac

economice ale maselor în țara noas
tră, sînt conduse de partidul nostru, 
pe baza unității dintre muncitori și 
țărani, piatra de temelie a revoluției 
noastre. Partidul nostru își desfășoa
ră activitatea ținînd seama de per
spectiva ciocnirilor violente care se 
vor produce inevitabil în țara noas
tră între forțele dictaturii, oligarhiei 
și imperialismului, pe de o parte, și 
forțele democrației, eliberării națio
nale și socialismului, pe de altă par
te. Partidul nostru acordă o impor
tanță primordială desfășurării unei 
activități consecvente în rîndul ma
selor, condiție necesară a dezvoltării 
luptei noastre tactice în direcția unor 
schimbări care vor determina trece
rea la forme superioare de luptă, 
în momentul de față nu există încă 
forțe politice în țară, capabile să-și 
asume, ele singure, întreaga povară 
a luptei și s-o ducă consecvent pînă 
la capăt. De aceea urmărim realiza
rea unității tuturor forțelor antidic- 
tatoriale, antioligarhice și antiimpe
rialiste.

Consfătuirea noastră — a spus în 
încheiere vorbitorul — a cărei sar
cină principală este de a curăța dru
mul spre unitatea și coeziunea miș
cării comuniste internaționale, seș 
desfășoară în ajunul jubileului de 
100 de ani de la nașterea lui_V. I. 
Lenin, conducătorul și învățătorul 
proletariatului mondial, a cărui via
ță și operă sînt pentru noi toți un 
izvor însuflețitor în luptă. De aceea 
sîntem de părere că la această glo
rioasă aniversare cel mâl bun mijloc 
pentru noi toți de a cinsti memoria 
sa și de a sublinia caracterul nemu
ritor al ideilor sale este de a ne 
intensifica activitatea pentru victo
ria acestor idei.

Aceste obiective trebuie să lărgească 
sectorul de stat din economia na
țională.

Congresul al Ill-lea al P.C. din 
Siria, apreciind. actuala etapă de 
dezvoltare a țării, a arătat că a- 
ceasta este o etapă de desăvîrșire a 
revoluției național-democratice, an- 
ticoloniale și antifeudale și, în a- 
celași timp, o etapă de luptă pen
tru consolidarea transformărilor e- 
conomice și sociale, pentru lărgirea 
și adîncirea lor în vederea creării 
premiselor necesare trecerii spre so
cialism.

Este de la sine înțeles că înde
plinirea acestor sarcini nu poate 
avea loc spotitari sau automat. Sînt 
necesare cîteva condiții : în primul 
rind. e necesar să se acorde liber
tăți democratice muncitorilor, țăra
nilor : și tuturor oamenilor ■■.smuncii, 
să li se ofere' acestora posibilitatea 
de a-și. manifesta inițiativa, să se 
înfăptuiască controlul asupra pro
ducției și repartiției., să se acorde 
libertatea de acțiune forțelor poli
tice. partidelor devotate socialismu
lui ; în al doilea rînd, este necesar 
un front progresist național, ca o 
organizație atotcuprinzătoare, inclu- 
zînd elementele baasiste de stînga, 
pe comuniști și alte elemente de 
stînga ; în al treilea rînd, este ne
cesar să crească ponderea și influ
ența clasei muncitoare, care acțio
nează în alianță cu masele țără
nești și cu alți oameni ai muncii.

Tn încheiere, secretarul general 
al C.C. al P.C. din Siria a decla
rat că delegația sa. își exprimă a- 
cordu) cu documentul principal ca 
și cu celelalte documente prezentate 
spre dezbatere Consfătuirii inter
naționale a partidelor comuniste și 
muncitorești.

vantaiele unui stat independent si 
cele care decurg din calitatea de 
membru al Națiunilor Unite si al al
tor organizații internaționale.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Partidul nostru consideră că trebuie 
susținut în întregime documentul 
principal — o bază solidă care ne 
permite să rezolvăm sarcina princi
pală în opera de făurire a coeziunii 
tuturor forțelor antiimperialiste în 
lupta împotriva imperialismului. Acei 
dintre noi care au venit din alte zone 
geografice constată uneori că există 
oameni care cred că lumea este alcă
tuită numai din Europa și America, 
în rîndurile mișcării comuniste inter
naționale trebuie să procedăm cu o 
deosebită prudență pentru a se evita 
orice influență a unor asemenea 
concepții. Nici un document, pre
gătit de oricare partid sau chiar 
de întreaga mișcare comunistă 
internațională, nu poate reflecta 
vreodată realitatea internațională în 
întreaga ei complexitate.

Partidul nostru, a spus el. a apro
bat documentul cu privire la lupta 
eroicului popor vietnamez care a 
pricinuit mar: înfrîngeri imperialis
mului, constituind un exemplu față 
de toti luptătorii pentru libertate. A- 
probăm în întregime documentul cu 
privire la centenarul lui Lenin. în 
tara noastră această aniversare va fi 
prilejul unei campanii ideologice 
pentru răspîndirea ideilor nemuri
toare ale marelui Lenin.

terizează actuala situație din țările 
Americii Latine, el a evocat revoluția 
cubană — care a dus la victoria so
cialismului în una din țările Ame
ricii — eșecul „Alianței pentru pro
gres" înțireptată împotriva acestei re
voluții și lupta popoarelor latino-a- 
mericane care a zguduit întregul 
continent. Vorbitorul a subliniat ro
lul clasei muncitoare și al partidului 
său în conducerea luptei revoluțio
nare. El a respins orice încercări de 
a diminua, sub orice pretext, rolul 
partidului comunist.

Referindu-se la situația din Gua
temala, el a subliniat că valul de te
roare din tară a adus pierderi grele 
poporului și forțelor revoluționare, 
în, această luptă au căzut multi co
muniști eminent!, dar Partidul Mun
cii din Guatemala învinge aceste di
ficultăți. După ce și-a reorganizat 
și întărit rîndurile, el își întărește 
rolul în conducerea lupte) interne, 
Împotriva terorii stngeroase.

Cuvîntarea tovarășului H. Murphy,
reprezentantul delegației Partidului Comunist din Irlanda de Nord

Vorbitorul a subliniat că deși im
perialismul este în declin, el conti
nuă să fie periculos și agresiv, ceea 
ce se vede dintr-o _șerie de fapte ca 
războiul din Vietnam, din Orientul 
Apropiat, lovitura militară din Gre
cia etc. El a atras atenția asupra 
uriașelor bugete militare ale țărilor 
imperialiste și asupra intensificării 
expansiunii monopolurilor în alte 
țări în Irlanda de Nord această pă
trundere a cuprins finanțele, asigu
rările sociale, industria și bunurile 
imobile. Nici una din problemele po
porului în Irlanda de Nord, unde mii 
de oameni ai muncii sînt șomeri sau

; Cuvîntarea tovarășului H. Kol/e,
prim-secretar al C.C. al P.C. din Bolivia

După ce a amintit că partidul 'său 
a participat la pregătirea consfătuirii, 
vorbitorul a declarat că Comitetul 
Central a însărcinat delegația să a- 
probe și să semneze documentul 
principal. P.C. din Bolivia — a spus 
el — nu este de acord cu cei care 
propun ca din acest document să fie 
separată „platforma unității de ac
țiune".

Vorbitorul s-a referit \la lupta re
voluționară a comuniștilor bolivieni, 
care sînt nevoiți să acționeze în con
dițiile unor represiuni crunte. Pentru 
a stăvili avîntul mișcării antiimpe
rialiste populare, imperialismul ame
rican a organizat o lovitură militară, 
iar după aceasta a dezlănțuit imediat 
o campanie de persecuții și asasinate

Cuvîntarea tovarășului F. Oheda,
secretar al C.C. al P.C. din Porto Rico

Vorbitorul a arătat că milioanele 
de comuniști și necomuniști din lu
mea întreagă urmăresc cu atenție 
lucrările consfătuirii, în speranța că 
aceasta va elabora mijloace eficace 
de luptă împotriva imperialismului. 
Proiectul documentului principal, a 
subliniat el, se bazează pe principiile 
marxism-leninismului, este pătruns 
de experiența acumulată timp, de 
mulți ani în lupta antiimperialistă. 
întrucît fiecare din partidele frățești 
se dezvoltă în condiții politice, so
ciale, culturale și economice diferite, 
în document se arată necesitatea de 
a se pune în concordanță lupta lor cu 
condițiile obiective existente în țara 
respectivă. Sîntem de părere că nu 
poate fi eliminată vreo parte a docu
mentului. Sîntem pentru aprobarea 
sa în întregime.

După părerea P.C. din Porto Rico, 
trebuie create birouri de informații, 
de proporții reduse, care să mențină 
contactul cu toate partidele comuniste 
și muncitorești din lume, să pri
mească și să transmită știri către a- 
gențiile de presă din țările socialiste 
despre toate evenimentele luptei an
tiimperialiste.

Astăzi, Porto Rico este un centru

Cuvîntarea tovarășului L Thomas,
membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Popular din Panama

Vorbitorul a declarat că partidul 
său consideră prezenta consfătuire 
drept un eveniment a cărui întreagă 
semnificație va putea fi apreciată 
numai în cursul luptei practice pen
tru îndeplinirea hotărîrilor acesteia.

Fiecare partid, a continuat el. este 
purtătorul unei experiențe concrete, 
iar orice încercare de a' trage con
cluzii absolute numai în baza acestei 
experiențe, poate duce la greșeli se

Cuvîntarea tovarășului John B. Marx,
președintele Partidului Comunist din Africa de Sud •

Vorbitorul a adus partidelor fră
țești participante la consfătuire un 
salut din partea tuturor comuniștilor 
din Africa de Sud, a tuturor revo
luționarilor care zac în temnițele în
tunecoase ale regimului fascist al lui 
Vorster, a celor care muncesc în 

.condițiile grele și periculoase ale ile
galității, a celor care participă la 
lupta armată.

în condițiile în care poporul este 
privat de toate drepturile sale legi
time, în care bîntuie teroarea, zeci 

. de mii de patrioți sînt aruncați în 
închisori, iar represiunile au deve
nit un fenomen obișnuit, masele 
populare au ajuns la concluzia că nu 
există o altă cale spre eliberare de
cît cea a luptei revoluționare armate. 
Această luptă a și început de fapt. 
Membrii Partidului Comunist din 
Africa de Sud luptă umăr la umăr cu 
tovarășii fără partid. Unii dintre 

sînt nevoiți să emigreze, nu au fost 
rezolvate în urma acestui proces.

Vorbitorul a subliniat faptul că gu
vernul Irlandei de Nord plătește mi
lioane de lire monopolurilor sub for
mă de subsidii nerambursabile pen
tru construcția de întreprinderi, pen
tru achiziția de utilaj etc. și că a 
fost nevoit să reducă planurile de 
dezvoltare economică a țării dato
rită crizei economice. Consecința a 
fost reducerea construcției de locu
ințe, spitale, școli etc. în legătură ce 
evenimentele din octombrie 1968, el a 
subliniat că represaliile crunte ale 
poliției împotriva demonstrației paș
nice în apărarea drepturilor civile au 
dat naștere unei mișcări de masă 

în rîndurile minerilor și muncitorilor 
industriali — principalele forțe ale 
clasei muncitoare boliviene. în ciuda 
acestor dificultăți, proletariatul boli
vian a desfășurat o bătălie înverșu
nată, deseori cu arma în mînă, apâ- 
rîndu-și revendicările, drepturile și 
libertatea întregului popor. La noi, 
în Bolivia, a spus el, s-a desfășurat 
un război de partizani sub conduce
rea eroicului Ernesto Che Guevara. 
Partidul nostru analizează în mod 
lucid și obiectiv această experiență. 
Este necesară studierea critică și au
tocritică, de pe poziții principiale, a 
experienței respective.

Vorbitorul a subliniat că în lupta 
împotriva imperialismului, P.C. din 
Bolivia acordă o importanță covîrși- 
toare organizării sindicale, politice și 

important pentru investițiile capita
lului monopolist american în America 
Latină — a spus în continuare vorbi
torul. Profitul mediu al monopoluri
lor americane de pe urma acestei in
vestiții este considerabil mai mare 
decît în S.U.A. Țara noastră repre
zintă, după Venezuela, cea mai mare 
piață de export a S.U.A. din America 
Latină. In același timp, salariul oa
menilor muncii din Porto Rico re
prezintă aproximativ o treime din 
ceea ce realizează muncitorii din 
S.U.A., iar costul vieții este cu 25 la 
sută mai mare decît în S.U.A. Peste 
13 la sută din teritoriul portorican 
este transformat în baze militare ale 
S.U.A. în Porto Rico acționează le
gile represive împotriva comuniștilor 
și a organizațiilor muncitorești, adop
tate de congresul american.

Vorbitorul s-a referit apoi la con
dițiile grele în care activează parti
dul comuniștilor portoricani. Se poa
te afirma că partidul acționează în 
cadrul unei baze militare. Cu toate 
acestea, el • își continuă cu succes 
lupta, la care participă activ și cu
rajos tineretul comunist. Năzuim spre 
unitatea forțelor anticolonialiste care 
luptă pentru independentă, ne des

rioase. poate dăuna atît partidului 
respectiv, cît și mișcării în ansamblu.

Vorbitorul a criticat conducerea 
Partidului Comunist Chinez.

Oprindu-se asupra dezvoltării miș
cării revoluționare din Panama, vor
bitorul a expus condițiile grele în 
care este nevoit să lupte partidul 
popular din Panama. Organele repre
sive ale guvernului — a spus el — 
depun toate eforturile pentru a li
chida partidul, pentru a submina in

aceștia și-au dat viața în lupta pen
tru eliberare.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit pe larg la legătura strînsă dintre 
regimul rasist sud-african și impe
rialismul internațional.

Apoi el a exprimat recunoștință 
profundă pentru sprijinul acordat 
mișcării poporului sud-african de că
tre bamenii muncii din întreaga 
lume, a mulțumit țărilor socialiste 
și guvernelor unor țări africane și 
asiatice și oamenilor muncii din 
țările capitaliste, pentru prețiosul a- 
jutor moral și material acordat lup
tătorilor pentru libertate.

Lupta poporului din Africa de Sud, 
a spus el, este dusă nu numai pen
tru eliberarea sa, ci constituie tot
odată îndeplinirea unei datorii inter
naționaliste. Iată de ce timp de mal 
mulți ani Partidul Comunist din 
Africa de Sud a chemat la întărirea 

pentru drepturile cetățenești, care a 
determinat cercurile conducătoare să 
țină alegeri generale.

Vorbind despre documentul princi
pal care se află spre examinarea 
consfătuirii, H. Murphy a spus că 
delegația P.C. din Irlanda de Nord 
este de părere că delegația partidului 
său l-ar fi elaborat într-o formă mai 
concisă. Cu toate acestea, partidul 
comunist și-a exprimat hotărîrea de 
a sprijini concluziile cuprinse în do
cument și de a le aplica în confor
mitate cu condițiile din țara sa. Vor
bitorul a declarat că sprijină pe de
plin celelalte documente prezentate 
la consfătuire..

militare a mișcării muncitorești și 
populare. Hegemonia clasei munci
toare nu este un mit sau o lozincă, 
ci o realitate social-istorică. Vorbi
torul a subliniat apoi importanța a- 
părării principiilor internaționalismu
lui proletar și a subliniat că lupta 
împotriva antisemitismului constituie 
o problemă principială.

în continuare, vorbitorul a formu
lat critici la adresa conducătorilor 
P.C. Chinez.

întărirea Cubei, a spus el în conti
nuare, succesele ei în construirea so
cialismului bucură în mod sincer 
toate popoarele latino-americane.

Delegatul P.C. din Bolivia și-a de
clarat dezacordul cu cuvîntarea re
prezentantului P.C. din Republica 
Dominicană.

fășurăm activitatea în direcția rea\ 
lizării unității de acțiune a diferi-', 
țelor organizații care luptă pentru 
independentă, împotriva colonialis
mului și imperialismului. Victoria 
glorioasei revoluții cubane a exer
citat o mare influentă asupra unor 
pături considerabile ale opiniei pu
blice din Porto Rico, Această vic
torie a contribuit la dezvoltarea 
luptei noastre împotriva războiului 
murdar al S.U.A. în Vietnam, a 
luptei împotriva serviciului militar, 
împotriva imperialismului.

Vorbitorul a formulat apoi critici 
la adresa conducătorilor P.C. Chi
nez.

în legătură cu apropierea cente
narului nașterii lui Lenin. P.C. din 
Porto Rico acordă tributul său 
profund de recunoștință, dragoste si 
respect acestui om care a format 
conștiința atîtor oameni, creatorul 
partidului bolșevic care a condus 
lupta pentru victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

Vorbitorul a transmis un salut fră
țesc eroicului popor vietnamez si a 
exprimat recunoștință P.C.U.S. pen
tru ospitalitatea frățească acordată.

fluența lui în rîndul maselor, pentru 
a priva revoluția panameză de avan
garda sa marxistă. C.C. al partidului 
nostru a studiat cu atenție proiectul 
documentului principal și a ajuns la 
concluzia că în el sînt examinate în 
mod just, pe baza analizei marxist- 
leniniste, cele mai arzătoare proble
me ale contemporaneității și conține 
noi teze care dezvăluie caracterul 
mișcării antiimperialiste din America 
Latină.

mișcării comuniste internaționale, s 
salutat cu entuziasm cpnvocarea a- 
cestei consfătuiri și a' făcut totul 
pentru a-i asigura succesul.

Referindu-se la problema divergen
telor din mișcarea comunistă, vorbi
torul și-.a exprimat încrederea că 
acestea vor fi rezolvate în primul 
rînd în procesul acțiunilor comune 
în frontul unic împotriva dușmanu
lui comun — imperialismul. El a sub
liniat că documentele examinate la 
consfătuire constituie o bună bază 
pentru întărirea unității frontului 
antiimperialist și a declarat că Par
tidul Comunist din Africa de Sud Ie 
sprijină și va face totul pentru a-i 
mobiliza pe oamenii muncii în ve
derea transpunerii lor în viață. Vor
bitorul a condamnat politica Parti
dului Comunist Chinez ăi a condu
cătorilor săi. El a chemat toate par
tidele să semneze documentul prin
cipal.



COMUNICAT

cu privire la lucrările Consfătuirii 

internaționale a partidelor 

comuniste si muncitorești
MOSCOVA 17 (Agerpres). — în

tre 5 și 17 iunie 1969 a avut loc 
la Moscova Consfătuirea interna
țională a 75 de partide comuniste 
și muncitorești. Delegațiile partici
pante apreciază consfătuirea ca un 
eveniment deosebit în desfășurarea 
luptei împotriva imperialismului, 
pentru cauza realizării unității de 
acțiune antiimperialistă a celor mai 
largi mase populare din lumea în
treagă, ca o etapă importantă pe 
calea întăririi coeziunii mișcării 
comuniste pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului, ale internațio
nalismului proletar.

La consfătuire au participat dele
gațiile următoarelor partide comu
niste și muncitorești:

Partidului Comunist din Africa 
de sud. Partidului Avangarda So
cialistă din Algeria. Partidului Co
munist din Argentina, Partidului 
Comunist din Australia. Partidului 
Comunist din Austria, Partidului 
Comunist din Belgia, Partidului 
Comunist din Bolivia, Partidului 
Comunist Brazilian. Partidului Co
munist din Marea Britanie, Parti
dului Comunist Bulgar, Partidului 
Comunist din Canada, Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, Parti
dului Comunist din Ceylon, Parti
dului Comunist din Chile, Partidu
lui Progresist al oamenilor muncii 
din Cipru, Partidului Comunist din 
Columbia, Partidului Avangarda 
Populară din Costa' Rica, Partidu
lui Comunist din Danemarca, Par
tidului Comunist Dominican, Parti
dului Comunist din Ecuador, Parti
dului Muncii din Elveția, Parti
dului Comunist din Finlanda. Par
tidului Comunist Francez./Partidu
lui Socialist Unit din Germania, 
Partidului Socialist Unit al Berli
nului occidental, Partidului Co
munist din Germania, Partidului 
Comunist din Grecia, Partidului 
Comunist din Guadelupa, Partidu
lui Muncii din Guatemala, Partidu
lui Progresist Popular din Guyana, 
Partidului Unit al Comuniștilor 
din Haiti, Partidului Comunist din 
Honduras, Partidului Comunist din 
India, Partidului Comunist din 
Iordania, Partidului Comunist din 
Irak, Partidului Popular din Iran, 
Partidului Comunist din Irlanda 
de nord, Partidului Liga Muncito
rească Irlandeză, Partidului Co
munist din Israel, Partidului Co

încheierea lucrărilor Consfătuirii internaționale I >
a partidelor comuniste și muncitorești

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
Consfătuirea internațională a parti
delor comuniste și muncitorești, 
care s-a deschis la Moscova la 5 
iunie, și-a încheiat marți lucrările.

în cadrul ședinței de închidere a 
fost adoptat documentul principal 
al consfătuirii „Sarcinile luptei îm-

DEPUNEREA UNEI COROANE DE FLORI
LA MAUSOLEUL LUI LENIN

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
Marți, după încheierea lucrărilor 
Consfătuirii internaționale a par
tidelor comuniste și muncitorești, 
delegațiile reprezentînd cele 75 de 
partide frățești au depus la Mauso
leul lui Lenin din Piața Roșie o co
roană de, flori, pe panglicile căreia

Recepția de la Kremlin
MOSCOVA 17 (Agerpres). — Cu 

prilejul încheierii lucrărilor Con
sfătuirii internaționale a partidelor 
comuniste și muncitorești, marți la 
amiază, Comitetul Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovie- 

munist Italian, Partidului Comu
nist din Lesotho, Partidului Co
munist Libanez, Partidului Comu
nist din Luxemburg, Partidului E-- 
liberării și Socialismului din Ma
roc, Partidului Comunist din Mar- 
tinica, Partidului Comunist Me
xican, Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, Partidului Socia
list din Nicaragua, Partidului mar- 
xist-leniniștilor din Nigeria, Parti
dului Comunist din Norvegia, Par
tidului Comunist din Pakistanul * 
de est, Partidului Popular din Pa
nama, Partidului Comunist din Pa-I
raguay, Partidului Comunist din 
Peru, Partidului Muncitoresc U- 
nit Polonez, Partidului Comunist 
din Porto Rico. Partidului Comu
nist din Portugalia, Partidului Co
munist din Reunion, Partidului Co
munist Român, Partidului Comu
nist din Salvador, Partidului Co
munist din San Marino, Partidu
lui Comunist Sirian, Partidului Co
munist din Spania, Partidului Co
munist din Sudan, Partidului Co
munist din S.U.A., Partidului Co
munist din Tunisia, Partidului Co
munist din Turcia, Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovieti
ce, Partidului Comunist din Uru
guay, Partidului Comunist din Ve
nezuela, precum și două partide 
care activează în ilegalitate, a că
ror denumire nu este menționată 
din considerente de securitate. în 
calitate de observatori au partici
pat la consfătuire și și-au expus 
pozițiile delegațiile Partidului Co
munist din Cuba și Partidului de 
stînga — comuniștii din Suedia.

Consfătuirea a adoptat documen
tul de bază intitulat „Sarcinile lup
tei împotriva imperialismului în e- 
tapa actuală și unitatea de acțiu
ne a partidelor comuniste și mun
citorești, a tuturor forțelor antiim- 
perialiste“. Pronunțîndu-se, de ase
menea, pentru întărirea unității 
partidelor comuniste și muncito
rești, a tuturor forțelor' antiimpe- 
rialiste, delegațiile partidelor co
muniste din Australia, Italia, San 
Marino și Reunion și-au exprimat 
acordul deplin numai cu acea par
te a documentului în care sînt ex
puse principiile luptei comune îm
potriva imperialismului ; delegatul 
Partidului Comunist Dominican nu 
a sprijinit documentul de bază.

Participanții la consfătuire vau 

potriva imperialismului în etapa 
actuală și unitatea de acțiune a 
partidelor comuniste și muncito
rești, a tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste". Consfătuirea a adoptat a- 
pelul „Cu privire la centenarul 
nașterii lui Vladimir Ilici Lenin".

era scris : „Lui Lenin, din partea 
participantilor la Consfătuirea in
ternațională a partidelor®comuniste 
și muncitorești".

Reprezentanții partidelor frățești 
au păstrat un moment de recu
legere.

tice a oferit la Palatul Congreselor 
din Kremlin o recepție în cinstea 
delegațiilor participante.

Tovarășii Leonid Brejnev și Wla- 
dyslaw Gomulka au rostit toasturi. 

dezbătut problema sărbătoririi a 
100 de ani de la nașterea lui Le
nin și au adoptat cu căldură și en
tuziasm apelul „Cu privire la cen
tenarul nașterii lui Vladimir Ilici 
Lenin".

Consfătuirea a adresat popoarelor 
lumii apelul intitulat „Indepen
dență, libertate și pace Vietnamu
lui 1“ și a salutat cu căldură crea
rea Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud. Consfătuirea a lansat „A- 
pelul pentru apărarea păcii". Ea a 
adoptat declarația de sprijinire a 
luptei juste a popoarelor arabe îm
potriva agresiunii israeliene și. 
de asemenea, declarația de solida
ritate cu comuniștii și democrații 
care, deși sînt supuși la cele mai 
crunte represiuni, duc în condiții 
grele o luptă- plină de abnegație 
împotriva regimurilor reacționare 
dictatoriale, sprijinite de imperia
lismul internațional.

Consfătuirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de sinceritate,, de 
solidaritate frățească, s-a bucurat 
de o largă publicitate. Atît în 
timpul pregătirii, cît și în cursul 
consfătuirii au fost respectate cu 
strictețe metodele colective de lu
cru și principiul egalității în drep
turi a tuturor partidelor.

Participanții la consfătuire și-au 
exprimat hotărîrea de a dezvolta 
și pe viitor- relațiile dintre parti
dele comuniste și muncitorești. Ei 
au subliniat oportunitatea întîlni- 
rilor bilaterale și regionale, des
fășurarea — pe măsura necesități
lor — a unor consfătuiri internațio
nale ale partidelor comuniste și 
muncitorești pentru un schimb de 
păreri și de experiență, pentru 
dezbaterea și studierea colectivă a 
problemelor politice și teoretice 
actuale, a problemelor luptei împo
triva imperialismului, pentru tri
umful cauzei păcii, a Independenței 
naționale, a democrației și socia
lismului.

★

Consfătuirea a hotărît ca mate
rialele consfătuirii să fie trimise 
și partidelor comuniste și munci
torești care nu au participat la 
lucrările ei.

Participanții la consfătuire sînt 
ferm convinși că rezultatele ei co
respund intereselor fiecărui partid 
comunist și întregii mișcări comu
niste internaționale.

Rodney Arismendi, conducătorul 
delegației P.C. din Uruguay, a pre
zidat ședința finală și a rostit cu- 
vîntul de închidere.

Consfătuirea partidelor comuniste 
și muncitorești s-a încheiat cu in
tonarea Internaționalei.

Spectacol 
de gală 
pe scena 
Palatului 

Congreselor
MOSCOVA 17 (Agerpres). — Re

prezentanții partidelor comuniste 
și muncitorești au asistat marți la 
un spectacol de gală prezentat pe 
scena Palatului Congreselor de la 
Kremlin. La spectacol și-au dat 
concursul artiști de frunte din 
Uniunea Sovietică, precum și co
lective de artiști amatori.

în încheiere a fost prezentată 
piesa corală „Cîntec despre Lenin".

Vizita delegației 
Frontului Unității 

Socialiste in
R. S. Cehoslovacă

PRAGA 17. — Corespondentul A- 
gerpres Eugen Ionescu transmite : 
Delegația Frontului Unității Socialiste 
din Republica Socialistă România, 
condusă de tovarășul Dumitru 'Pe
trescu, vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste, a fost primită marți la Praga 
de către Alexander Dubcek, pre
ședintele Adunării Federale Ceho
slovace. In discuția prietenească care 
a avut loc cu acest prilej au fost dis
cutate probleme ale colaborării re
ciproce. ■ La primire a participat și 
Ion Obradovici, ambasadorul Româ
niei la Praga.

în aceeași zi, delegația română a 
fost primită de Cestmir Cisar, pre
ședintele Consiliului Național Ceh.

Seara, ambasadorul României la 
Praga a oferit un cocteil cu prilejul 
vizitei în R. S. Cehoslovacă a dele
gației Frontului Unității Socialiste. 
Au participat Evzen Erban, președin
tele CC. al Frontului Național din 
Cehoslovacia, vicepreședinții acestui 
organ, reprezentanți ai organizațiilor 
componente ale Frontului Național, 
numeroși oameni de cultură și artă.

ARGENTINA

PROVINCIA CORDOBA 
SUB CONTROLUL ARMATEI

BUENOS AIRES 17 (Agerpres). — 
Luni seara, armata a preluat contro
lul asupra provinciei Cordoba din 
Argentina. în ajunul declanșării gre
vei generale organizate la chemarea 
tuturor organizațiilor sindicale ale 
provinciei în sprijinul cererilor pen
tru eliberarea celor condamnați de 
tribunalele militare și a satisfacerii 
unor revendicări cu caracter social. 
După cum transmit agențiile de presă, 
în capitala provinciei — orașul Cor
doba. al treilea centru urban impor
tant al tării — detașamente de stu- 
denti si muncitori au început să ri
dice baricade pe principalele artere 
de circulație. între aceste detașa
mente si forțele de politie. întărite cu 
unităti militare, care au încercat să 
le disperseze, au avut 10c ciocniri.

Conferința
Internațională

a Muncii
GENEVA 17. — Corespondentul

Agerpres H. Liman transmite ; Par
ticipanții la Conferința internațio
nală a muncii continuă dezbaterile 
asupra raportului directorului gene
ral al O.I.M., David Morse. Luînd 
cuvîntul pe marginea problemei va
lorificării resurselor umane, dele
gata română, Larisa Munteanu, secre
tar al Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, a subliniat 
diversitatea condițiilor în care Pro
gramul mondial de folosire a mîinii 
de lucru ar putea fi aplicat în țările 
interesate. Acesta, a spus vorbitoarea, 
impune un larg schimb de vederi 
între organizațiile sindicale din dife
rise zone sau continente cu caracte
ristici apropiate O asemenea reuniu
ne s-ar butea organiza în Europa, cu 
participarea tuturor țărilor continen
tului.

Ocupîndu-se apoi de structura Or
ganizației Internaționale a Muncii, 
vorbitoarea a afirmat că aceasta nu 
corespunde în totul exigențelor ac
tuale. Ea a subliniat că în primul 
rînd nu s-a găsit o soluție satisfăcă
toare pentru a se asigura universali
tatea organizației, o serie de state 
rămînînd în afara ei, după cum drep
turile legitime ale R. P. Chineze nu 
au fost restabilite.

vitrege ale

Kerid. 
răcite

cu 
de

4

— reprezen- 
general doar unu 
din întreaga su- 

a tării — noate fi

si colaborare cu 
țările. Am avut o- 
să mă conving ner- 
cu nrileiul vizitei

lîngă craterul 
pantele arse, 
mii de ani.

în condițiile
acestor latitudini nordice, 
tenacitatea si hărnicia is
landezilor au smuls tot ce 
se poate de la o natură 
sterilă, fără zăcăminte de

nu- 
ostile 
unei 

militare N.A.T.O. 
fapt exclusiv a-
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La Reykjavik, capitala 

pitorească a Islandei. mi 
s-a recomandat, printre 
alte obiective interesante, 
o călătorie spre estul tă
rii, la Thlngvellir. ale că
rui locuri istorice capătă 
semnificație de evocare 
simbolică in fiecare an în 
preajma zilei de 17 iunie, 
sărbătoarea națională a 
Islandei. (Anul acesta are 
loc a 25-a aniversare a 
restabilirii republicii is
landeze).

După vreo 50 de km a- 
jungem la cheiurile Al- 
mannagia, ca o braz
dă gigantică tăiată în
tre pereți de lavă. Cîmpia 
alăturată, una din 'cele 
mai fertile, beneficiază 
și de marea frecvență 
a izvoarelor termale. Este 
de altfel una din ■ ra
rele regiuni unde agri
cultura

. tînd în 
la sută 
prafată
practicată în pragul Arc
ticii. Trecem prin Hauka- 
dal. celebră regiune a 
gheizerelor, unde sute de 
jeturi fierbinți tîsnesc la 
diferite intervale din so-

■ Iul vulcanic, precum si ne

Congresul reprezentanților 
poporului din Vietnamul 

de sud
Raportul politic prezentat de președintele 

Prezidiului C. C. al F. N. E.
SAIGON 17 (Agerpres). — Trans- 

mițînd noi informații în legătură cu 
Congresul reprezentanților poporu
lui din Vietnamul de sud, care a 
avu,t loc între 6 și 8 iunie a.c., în 
cadrul căruia a fost format guver
nul revoluționar provizoriu, agenția 
V.N.A. difuzează raportul politia 
prezentat de Nguyen Huu Tho, pre
ședintele Prezidiului Comitetului 
Central al Frontului Național de 
Eliberare.

Prima parte a raportului, mențio
nează agenția citată, trece' în re
vistă situația din Vietnamul de sud 
din 1954, cînd au fost semnate acor
durile de la Geneva, și pînă în pre
zent, fiind consacrată luptei popu
lației sud-vietnameze pentru cuce
rirea unei independențe reale.

El a relevat că in lupta împotriva 
forțelor agresoare au fost mobili
zate1 largi pături sociale, populația 
din zonele muntoase, din cîmpii și' 
centrele urbane, oameni de diverse 
naționalități, aparținind unor par
tide și religii diverse, exprimîndu-și 
totodată recunoștința față de spri
jinul acordat de popoarele celor cinci 
continente, inclusiv poporul ameri
can, luptei de eliberare a populației 
sud-vietnameze.

Cea de-a doua parte a raportului, 
menționează agenția citată, este con
sacrată trasării liniilor directoare ale 
luptei pe care populația sud-vietna- 
meză o duce împotriva agresorilor 
săi, pentru independență, suverani
tate, unitate și integritatea teritorială 
a țării. Denunțînd intensificarea 
războiului de către noua administra

Guvernul revoluționar provizoriu 
investit cu puteri depline

Agenția de presă Eliberarea a di
fuzat textul rezoluției fundamentale 
a Congresului reprezentanților po
porului din Vietnamul de sud.

Guvernul Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud, 
se spune în rezoluție, este or
ganul centralizat al puterii, el 
exprimă voința și aspirațiile întregii 
populații sud-vietnameze, dă impuls 
luptei de rezistență pînă la victorie, 
creează condiții permițînd formarea 
unui guvern de coaliție provizoriu în 
vederea organizării alegerilor gene
rale libere, alegerii unei Adunări 
constituante, elaborării unei consti
tuții și desemnării guvernului Vietna
mului de sud.

în actuala situație Guvernul Revo
luționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud este învestit de Con
gresul reprezentanților poporului cu 
puteri depline pentru a-și asuma con
ducerea și soluționarea tuturor pro
blemelor pe plan intern și extern.

Pentru a permite guvernului re
voluționar provizoriu să reflecte în
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agențife de presă transmit:
A treia etapa a turneului 

Iui Rockefeller. Guvernatorul 
Nelson Rockefeller, trimis special al 
președintelui S.U.A., a sosit luni la 
Brasilia, prima escală a celei de-a 
treia etape a turneului său latino-ame- 
rican. Pentru a evita demonstrațiile de 
protest, guvernul a luat o serie de 
măsuri excepționale.

După o vizită de două 
zile în Polonia, s a înapoiat în 
Berlinul occidental primarul orașului, 
Klaus Schiitz. La invitația președin
telui Camerei de comerț exterior a 
Poloniei, K. Adamowicz, el a vizitat 
Tîrgul internațional de la Poznan, lo

iecte temerare de dezvol
tare a altor ramuri indus
triale. Primele rezultate, 
deși încă modeste, s-au 
înregistrat în construirea 
unor obiective, ca fabrici 
de ciment, o uzină de a- 
luminiu. șantiere navale, 
industria textilă, electro-

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE 
DIN ISLANDA 

minereuri. Principala o- 
cuoatie continuă să rămî- 
nă din vremuri imemo
riale pescuitul, o indus
trie dezvoltată si moder
nizată astăzi, care asigu
ră peste 90 la sută din ve
nitul national. Dificultă
țile din ultimii ani. în 
special în pescuitul herin
gilor. au cauzat un de
clin al volumului anual, 
de la 847 000 de tone în 
1967 la 554 000 tone în 
1968. Dependenta de ca
pricioasa recoltă a mării 
se resimte uneori în în
treaga viată economică, 
ceea ce i-a determinat ne 
islandezi să elaboreze nro-

tehnică, de prelucrare a 
pieilor etc. în prezent for
țele de muncă folosite în 
aceste domenii depășesc 
ca număr ne cele din pes
cuit si agricultură, iar po
trivit unor calcule recen
te. populația muncitoare a 
tării urmează să crească 
cu 45 la sută pînă în 1985, 
parale'l cu o creștere pre
vizibilă a producției in
dustriale.

în ultimul timp. în o- 
pinia publică islandeză, 
care, fapt cunoscut, 
trește sentimente 
față de prezența 
baze 
(de

ție americană, care, pe de altă parte, 
a blocat conferința de la Paris, refu- 
zînd să accepte retragerea totală și 
necondiționată a forțelor S.U.A. și 
satelite din Vietnamul de sud, Ngu
yen Huu Tho a subliniat că popu
lația sud-vietnameză e hotărîtă să-și 
continue lupta pînă la eliberarea 
completă a întregului teritoriu al ță
rii. cu atît mai mult cu cît, după cum 
a declarat el, „actuala situație ne este 
favorabilă".

în această luptă, a subliniat Ngu
yen Huu Tho, marile sarcini poli
tice ale populației sud-vietnameze 
și ale forțelor sale armate sînt în 
etapa prezentă : valorificarea im
portantelor victorii obținute pe toate 
planurile împotriva forțelor agre
soare, intensificarea ofensivei inte
grale și neîntrerupte, răsturnarea 
administrației marionetă de la Sai
gon și instaurarea unui guvern de 
coaliție națională, alcătuit pe o 
bază larg democratică.

Unul din factorii importanți ai 
victoriei 'totale, a subliniat Nguyen 
Huu ' Tho, îl constituie mobilizarea 
întregii populații, alcătuirea unui 
bloc de mare uniune națională.

în ceea ce privește soluționarea 
situației din Vietnam, a menționat 
Nguyen Huu Tho, nu vom precu
peți nici un efort pentru a face ca 
Conferința cvadripartită de la Pa
ris să evolueze într-un sens favora
bil, dar considerăm că aspectul 
cheie al acestei probleme îl consti
tuie retragerea necondiționată a 
trupelor americane și satelite din 
Vietnamul de sud.

activitatea sa aspirațiile populației, 
Congresul reprezentanților poporului 
a hotărît în unanimitate să creeze 
un Consiliu consultativ pe lingă gu
vern. Din acest consiliu fac parte 
reprezentanți ai Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud, ai 
Alianței forțelor naționale, democra
tice și pașnice din Vietnam, ai di
verselor partide politice, ai organi
zațiilor de masă, comunităților reli
gioase, naționalităților, forțelor poli
tice, personalități și intelectuali din 
Vietnamul de sud, care luptă pentru 
pacg, independență și neutralitate. în 
cazul în care va trebui adoptată o 
hotărîre majoră în probleme impor
tante pentru țară, se va organiza o 
conferință comună a guvernului re
voluționar provizoriu și a Consiliu
lui consultativ.

în rezoluție se apreciază că „după 
eliberarea Vietnamului de sud, reu- 
nificarea Vietnamului se va face pas 
cu pas, prin mijloace pașnice, pe 
baza acordului între cele două zone, 
fără interferență străină".
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calitățile Poznan, Oswieczin și Var
șovia.

0 nouă reuniune a amba
sadorilor celor patru puteri 
— U.R.S.S., S.U.A., Angliei și Fran
ței — consacrată examinării posibili
tăților de soluționare a crizei din O- 
rientul Apropiat a avut loc ieri la 
reședința reprezentantului permanent 
al Franței la O.N.U. Reuniunea, a 13-a 
din seria de consultări inițiate în acest 
scop la 3 aprilie, a durat 45 de minute. 
Nu s-a dat publicității nici un comu
nicat asupra conținutului discuțiilor.

La muzeul Sursock din 
Beirut a avut 'oc solei^jiitatea de
corării prof. Virgil Cîndea cu distinc- 

mericană) a stîrnit o ' 
largă dezbatere propune- ' 
rea unui om de afaceri is- 1 
landez ca Statelor Unite 1 
să li se ceară să finanțe- < 
ze cîteva proiecte maiore i 
de dezvoltare economică i 
în tară, ca nret pentru u- ( 
tilizarea bazei de la Kef- 
lavik. Islandezii, pe care 
o veche experiență i-a fe- 
rit de iluzii, preferă ' 
să-si nună principala nă- ’ 
dejde- în propriile lor i 
forte si resurse, asa cum < 
au dovedit si pînă acum , 
succesele obținute în is- , 
torica lor luptă pentru 
independentă si progres. ’

Profund iubitoare de 
pace, opinia publică is- * 
iandeză este dornică să < 
dezvolte relații de prie- < 
tenie 
toate 
cazia 
sonal 
ne care am făcut-o în Is
landa pă dezvoltare? re
lațiilor de colaborare 
dintre Islanda si România 
este întîmpinată cu sim- 
natie si prețuire de acest 
popor harnic, serios, prie
tenos.

Liviu RODESCU

Acord româno-ungar 
privind micul trafic 

de frontieră
BUDAPESTA 17 — Coresponden

tul Agerpres Al. Pintea transmite: 
în urma tratativelor care au avut 
loc la Budapesta, marți a fost sem
nat un acord privind deschiderea mi
cului trafic de frontieră între Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Ungară.

Conform acordului, cetățenii ro
mâni și cetățenii unguri cu domici
liul într-una din localitățile mențio
nate în document, situată într-o zonă 
de 15 km de o parte și de alta a li
niei de frontieră, pot călători cu 
forme simplificate în zona corespun
zătoare a celeilalte țări, în scopul 
vizitării rudelor și prietenilor. Acor
dul va intra în vigoare după apro
barea lui de către guvernele celor 
două țări.

Din partea română acordul a fost 
semnat de dr. Ion Anghel, director 
în Ministerul Afacerilor Externe, iar 
din partea ungară de dr. Tatai Jozsef, 
director general în Ministerul Afa
cerilor Externe. /

La semnare au fost prezențl Dumi
tru Turcuș, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al României la 
Budapesta, Bojti Janos, locțiitor al 
ministrului afacerilor externe al 
R. P. Ungare, și membrii celor două 
delegații. Schimbul instrumentelor de ratificare a unor acorduri româno-peruvienc

\ ’ij "
PARIS 17. — Coresponde ol Age 

pres Al. Gheorghiu trans- jJte : I 
ambasada Republicii Socialiste R 
mânia din Paris a avut ioc marii 
schimbul instrumentelor de ratifica 
a acordului comercial ne termen Iui 
și acordului de cooperare economii 
și tehnică, încheiate între guverne 
Republicii Socialiste România și R 
publicii Peru.

Cele două acorduri au fost semna 
la 9 noiembrie 1968 la Lima, de căt: 
Corneliu Mănescu. ministrul afacer 
lor externe al României, și generali 
Edgardo Mercado Yarrin, miniștri 
afacerilor externe al Republicii Per
și ratificate de către forurile legisl; 
tive competente ale celor două tăi

Cu prilejul ceremoniei schimbul 
instrumentelor de ratificare, ambas; 
dorul României, Constantin Flitan, 
ambasadorul Republicii Peru, Jorf 
Llosa, au vorbit despre importanța i 
cestor acorduri pentru dezvoltarea I 
viitor a relatilor româno-perifi^iene.
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ția Ofițer al ordinului național al C 
drului pentru activitatea sa științifi 
desfășurată în Liban, în domeni 
artei Melkite. Ordinul a fost înmîn 
de către primarul orașului Bein 
Amine Beyhum, în numele președi 
telui Republicii Liban, Charles Helc 

„Agra-69". în localitat 
Makkleeberg de lîngă Leipzig s-a di 
chis cea de-a 17-a ediție a Expoziț 
agricole a R. D. Germane. Consacre 
aniversării a 20 de ani de la cons 
tuirea R. D. Germane, „Agra-69" pi 
zintă un bilanț al realizărilor obțini 
de cooperativele agricole și gospoc 
riile de stat în producția cerealieră 
animalieră. La deschiderea oficială 
expoziției „Agra-69" a participat și 
delegație a Consiliului Superior al 
griculturii din Republica Socialistă 1 
mânia. '

Un acord cu privire 
schimburile de mărfuri 
plăti între R. P. Chineză 
R. S. Cehoslovacă pe an 
1969 a fost semnat la Praga. Acor< 
prevede o creștere cu 11 la sută 
comerțului bilateral față de anul p 
cedent — anunță agenția C.T.K.

Președintele Columbit
Carlos Lleras Restrepo, a lansat lu 
într-un discurs rostit în fața Consi) 
lui de Securitate al O.N.U., întru 
în sesiune specială, un apel la univ 
salizarea Organizației Națiunilor Un 
intensificarea controlului asupra der 
mării și întărirea rolului statelor n 
și mijlocii în asigurarea respecți 
principiilor Cartei O.N.U.

Noi tulburări studenței 
s-au produs luni la Universitatea 
orașul Valencia (Venezuela). Armat 
intervenit împotriva unei demonstr 
a studenților, făcînd uz de gaze la 
mogene, aruncate din elicoptere. Fos
tul de radio venezuelean a anunțat că 
autoritățile au arestat 75 de studenți.

Anglia și Piața comună. 
Deschizînd marți dezbaterile Adunării 
Uniunii Europei Occidentale, lordul 
Chalfont, ministru de stat în Mi
nisterul Britanic al Afacerilor > Ex
terne, și-a exprimat convingerea că în 
curînd vor începe tratative în legătură 
cu candidatura Marii Britanii la Piața 
comună. El a apreciat că noul gu
vern francez va lua în considerare a- 
ceastă problemă ca „una din cele mai 
urgente".
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