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VIZITA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, 

NICOLAE CEAUȘESCU, IN FRANȚA

La plecare, pe aeroportul Bâneasa Foto : Gb. Vințilă

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu soția, Elena Ceaușescu, 
au plecat luni în Franța, într-o 
vizită oficială la invitația preșe
dintelui Georges Pompidou.

Șeful statului român este în
soțit de Ilie Verdeț, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Cornelia Mănescu, minis
trul afacerilor externe, Cornel 
Burtică, ministrul comerțului ex
terior, loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, 
Gheorghe Cioară, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, de consilieri și ex- 
perți.

Avionul oficial, la bordul căru
ia se află președintele Nicolae 
Ceaușescu și celelalte personali
tăți române, a decolat de pe ae
roportul Băneasa la ora 12.

Pe aeroport, pavoazat cu dra
pelele de stat ale României și 
Franței, erau prezenți tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Paul Niculescu-Mi- 
zil, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Rădulescu, Virgil Trofin, Maxim 
Berghianu, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas, Manea Mă
nescu, Dumitru Popa, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, Vasile 
Vîlcu, Ștefan Voitec, Miron Con-

" SOSIREA LA PARIS Primire caldă, prietenească, 
sentimente de înaltă stimă

Poporul francez, care a înscris 
în istoria civilizației umane file 
nepieritoare, l-a întîmpinat pe 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, nu numai cu 
cele mai înalte onoruri cuvenite 
șefilor de state, dar și cu căldura

Cuvînt da salut, la palatul Elysâe

=S

stantinescu, Mihai Gere, Ion 
Iliescu, Ion Ioniță, Vasile Patili- 
neț, Ion Stănescu, precum și so
țiile conducătorilor de partid 
și de stat; vicepreședinți ai 
Marii Adunări Naționale, ai 
Consiliului de Miniștri, membri 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
ziariști români și corespondenți 
ai presei străine.

Se aflau, de asemenea, Bernard 
Dejean de la Batie, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Franței 
la București, membri ai ambasa
dei franceze, șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în Româ
nia și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Mii și mii de locuitori ai Ca
pitalei, veniți la aeroport să con
ducă pe șeful statului român, 
i-au făcut o caldă manifestare de 
stimă și prețuire. Urîndu-i „drum 
bun“, oamenii muncii au ovațio
nat îndelung pentru conducerea 
de partid și de stat, au scandat 
cu entuziasm — „Ceaușescu — 
P.C.R.". Un grup de pionieri ro
mâni și copii ai membrilor amba
sadei franceze au înconjurat cu 
dragoste pe șeful statului român 
și pe soția sa, Elena Ceaușescu, 
oferindu-le buchete de flori.

(Agerpres)

și plinătatea sentimentelor de a- 
ieasă stimă față de conducătorul 
României socialiste, a cărui puter
nică personalitate este prețuită de 
cele mai largi cercuri ale opiniei 
publice franceze, de oamenii poli
tici.

Am fost martori, în zilele pre

mergătoare vizitei în Franța a to
varășului Nicolae Ceaușescu, la 
un șir de manifestări ale tradițio
nalei prietenii dintre cele două 
popoare, prietenie care cunoaște 
în anii din urmă o continuă 
dezvoltare, în interesul reciproc: 
„Săptămîna culturii românești" — 

organizată de Radiodifuziunea 
franceză, expoziția „Comori de artă 
veche românească" — deschisă 
la „Petit Palais", precum și o su
gestivă prezentare a cărții româ
nești de către mari librării pari
ziene ca Hachette, Larousse, Gar
nier, Eyrolles și Dunod.

Am văzut marile bulevarde ale 
capitalei Franței, pe traseele căro
ra au fost înălțate steaguri trico
lore românești, am văzut, nu nu
mai în vitrinele feeric luminate 
de pe Champs Elys'ees, dar și la fe
restrele multor case, portretul pre
ședintelui României.

In atitudinea cetățenilor Parisu
lui, aflați la aeroportul Orly, la 
Esplanade des Invalides, din cu
vintele „Vive Ceaușescu, vive la 
Roumanie", însoțite de gestul flu
turării buchetelor de flori, am des
lușit expresii vii ale cordialității 
cu care poporul Franței întîmpină 
pe șeful statului român.

Oamenii politici din țara-gazdă 
cu care am stat de vorbă în aceste 
zile, printre care Jean de Lipkow- 
ski, secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, Andre Betten
court, ministrul planului și amena
jării teritoriului, Herve Alphand, 
secretar general la Ministerul Afa
cerilor Externe, și-au exprimat, o 
dată cu satisfacția pentru evoluția 
favorabilă a raporturilor dintre cele 
două țări, și bucuria de a-1 putea 
saluta pe pămîntul Franței pe pre
ședintele Ceaușescu.

Ministrul dezvoltării industriale 
și cercetării științifice, Franțois

întrevedere Intre 
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT, 

NICOLAE CEAUSESCU,
SI PREȘEDINTELE TRÂNTEI, 

GEORGES POMPIDOU
în prima zi a vizitei șefului sta

tului român în Franța, la palatul 
Elysee a avut loc o convorbire în
tre președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Franței, Georges Pompidou. Con
vorbirea, care a durat aproximativ 
o oră, s-a desfășurat într-o atmos
feră deosebit de cordială.
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Xavier Ortoli, spunea : „Țările 
noastre au legături tradiționale 
foarte importante, iar relațiile din
tre ele nu au încetat să se întăreas
că — avem o mărturie în crearea 
Comisiei franco-române, pe care am 
avut, de altfel, onoarea de a o pre
zida cîtva timp și la înființarea că
reia am contribuit. în lumina aces
tei prietenii, a acestor relații din ce 
în ce mai strînse, trebuie privită 
vizita oficială în Franța a preșe
dintelui Ceaușescu".

Opinia publică franceză a luat 
cunoștință în aceste zile, prin 
intermediul presei, care a pu
blicat interviuri cu președintele 
Ceaușescu, despre simpatia cu care 
poporul român urmărește munca 
și realizările remarcabile ale po
porului francez, despre bunele ra
porturi existente între cele două 
țări și perspectivele unei colabo
rări și mai fructuoase în viitor.

...Ora 14,30. Orly — prima poar
tă aeriană a Franței. Traficul 
aerian al acestui imens aeroport 
internațional, unde la fiecare două 
minute aterizează o aeronavă, a 
încetat în momentul apariției pe 
cerul Parisului a avionului prezi
dențial românesc, escortat, de la 
granița Franței, de reactoare ale 
forțelor militare franceze. în în- 
tîmpinarea înaltului oaspete se află 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Franței, Jacques Chaban- 
Delmas, ministrul afacerilor exter
ne, Maurice Schumann, eu soția, 

(Continuare în pag. a Il-a)

La încheierea convorbirii, pre
ședintele Georges Pompidou și so
ția sa i-au condus pe președintele 
Nicolae Ceaușescu și soția sa pînă 
la peronul de onoare al palatului 
Elysee. Cel doi șefi de stat și-au 
luat călduros rămas bun.

INTERVIU ACORDAI
Dl PREȘEDINTELE 

CONSILIULUI DE SLAT
AL REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMÂNIA, 
NICOLAE CEAUSESCU, 

ziarului „Le Monde '
După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit In 

ziua de vineri, 12 iunie, pe Andră Fontaine, redactor-șef al ziarului 
,Xe Monde", și i-a acordat un interviu. Publicăm mai jos textul 
interviului:

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, vizita dumneavoastră 
în Franța este prima pe care o 
faceți într-o țară din Europa 
occidentală. Ce semnificație 
trebuie să se dea acestei ale
geri ?

RĂSPUNS: Vizita pe care ur
mează s-o întreprind în Franța — 
într-adevăr, prima vizită oficială 
într-o țară din Europa occiden
tală — constituie o expresie a rela
țiilor de prietenie dintre România 
și Franța. De altfel, nu întîmplător 
și prima vizită în România a unui 
conducător de stat din Europa oc
cidentală a fost făcută, cu doi ani 
în urmă, tocmai de președintele de 
atunci al Franței, generalul de 
Gaulle. După cum se știe, prietenia 
și colaborarea româno-franceză au 
o veche tradiție, izvorîtă nu numai 
din afinitățile de limbă și cultură, 
ci și din aspirațiile comune spre 
progres ale celor două popoare. în 
prezent, cunosc un nou avînt schim
burile, pe planuri multiple, dintre 
țările noastre, precum și conlucra
rea în arena internațională pentru 
destindere și pace.

După cum se știe, Franța și 
România sînt țări cu orînduiri so
ciale deosebite, dar aceasta nu con
stituie o piedică în calea bunelor 
relații dintre ele, a colaborării eco
nomice, tehnico-științifice și cul
turale reciproc avantajoase. Aș pu
tea spune că atît vizita generalului 
de Gaulle în România, cit și vizita 
pe care o voi face zilele următoare 
în țara dumneavoastră, la amabila 
invitație a președintelui Pompidou, 
demonstrează că atunci cînd două 
state sînt animate de dorința de 
colaborare și înțelegere, de respect 
reciproc — în ciuda deosebirilor de 
orînduire socială, ele pot coopera 
fructuos, contribuind, totodată, la 
statornicirea unei păci trainice în 
lume. Iată de ce semnificația a- 
cestei vizite rezidă tocmai în fap
tul că ea demonstrează, încă o dată, 
realismul, justețea și eficiența poli
ticii de coexistență pașnică între 
țări cu orînduiri sociale diferite. 
Dezvoltînd prietenia și colaborarea 
dintre ele, România și Franța ac
ționează în sensul promovării în re
lațiile dintre state a principiilor de
plinei egalități în drepturi, inde
pendenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc, își aduc 
contribuția la crearea unui climat 
de cooperare rodnică între popoare, 
de pace și securitate internațională.

Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit 

pe ambasadorul R. f. a Germaniei
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit luni pe ambasadorul Repu
blicii Federale a Germaniei la 
București, Erich Strătling, la ce
rerea acestuia.

Cu acest prilej, a avut loc o

Mersul lucrărilor 
agricole

• RETNSAMÎNȚAREA SE DESFĂȘOARĂ INTENS © PRĂȘI* 
TUL CULTURILOR AVANSEAZĂ RAPID, DAR CU DIFERENȚE 

MARI ÎNTRE UN JUDEȚ Șl ALTUL

Săptămîna care a trecut a constituit 
din nou o încercare grea pentru oa
menii muncii din agricultură. A 
plouat mult în cea mai mare parte a 
țării, mai ales, in Transilvania, unde 
cantitățile de apă însumate pe me
trul pătrat au ajuns la 50—100 litri, 
ceea ce evident, este foarte mult. 
Ploile abundente din cursul săp- 
tămînii trecute au provocat revăr
sarea unor rîuri și inundarea unor 
întinse suprafețe de teren. Astfel, în 
județele Bihor au fost inundate 16 000 
hectare, Satu-Mare — 31 000 hectare 
etc. Incepînd de duminică, vremea 
a devenit frumoasă și călduroasă în 
cea mai mare parte a țării. Institutul 
de meteorologie și hidrologie anunță, 
în continuare, vreme călduroasă, dar 
cu cer variabil și precipitații cu ca
racter local în unele zone ale țării. 
Oricum ar evolua vremea, este nece
sar ca, in zilele următoare, să fie

ÎNTREBARE : Care este prin
cipalul rezultat pe care îl aștep
tați de la această vizită ?

RĂSPUNS: Consider că vizita 
pe care o voi face în Franța, între
vederile pe care le voi avea cu pre
ședintele Pompidou și cu alți 
membri ai guvernului francez vor 
contribui la dezvoltarea mai accen
tuată a colaborării și cooperării 
economice, tehnico-științifice și 
culturale dintre țările noastre. Tot
odată, ea ne va da prilejul să abor
dăm o serie de probleme ale vieții 
internaționale actuale, să facem un 
schimb de opinii în legătură cu 
căile pentru înfăptuirea securității 
europene, pentru crearea unei at
mosfere de înțelegere și colaborare 
pe continentul nostru, pentru stin
gerea focarelor de conflict și încor
dare existente astăzi pe diferite 
meridiane ale globului și asigura
rea păcii în întreaga lume. '

ÎNTREBARE : România a luat 
o poziție netă în favoarea unei 
conferințe privind securitatea 
europeană. De ce ?

RĂSPUNS : într-adevăr, Româ
nia militează activ pentru o reu
niune a țărilor europene consacra
tă securității pe continent. După 
cum se știe, ideea unei asemenea 
conferințe a fost lansată încă în 
I960 la București și reeditată în 
cursul anului 1969 la Budapesta și 
Praga de către șapte țări socialiste 
europene, printre care și România. 
Noi apreciem că ținerea unei con
ferințe consacrate securității euro
pene trebuie să contribuie la des
chiderea căilor pentru dezvoltarea 
relațiilor dintre țările europene pe 
baze noi — ale egalității în drep
turi, suveranității și independenței 
naționale, respectului reciproc, ale 
dreptului fiecărui popor de a-și ho
tărî soarta de sine stătător, 
fără nici un amestec din afară. O a- 
semenea conferință trebuie să ducă 
la adoptarea de comun acord a unor 
hotărîri privind renunțarea la fo
losirea forței sau la amenințarea cu 
forța în rezolvarea problemelor 
dintre statele europene și, totoda
tă, să netezească drumul pentru 
dezvoltarea unei colaborări multi
laterale — economice, tehnico- 
științifice, culturale — fără nici o 
discriminare. Aceasta ar corespun- 

(Continuare în pag. * IV-a) 

convorbire în legătură cu apropia
ta vizită în Republica Federală a 
Germaniei a președintelui Consi
liului de Miniștri al României.

La primire a participat Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

(Agerpres)

Intensificate lucrările agricole ta 
cîmp.

Terminarea semănatului ți reînsă- 
mînțarea suprafețelor unde culturile 
au fost compromise, ca urmare a re
vărsării apelor, constituie una din 
principalele acțiuni la ordinea zilei. 
Săptămîna care a trecut, cu toate că 
timpul a fost nefavorabil, au fost 
insămînțate 82 000 hectare. Totuși, in 
județele afectate de inundații sau 
unde au băltit apele mai sînt de se
mănat suprafețe mari. Pentru a-și 
realiza planul, cooperativele agricole, 
trebuie să insămînțeze încă 463 000 
hectare, din care 47 950 hectare în ju
dețul Timiș, 43 300 hectare — în ju
dețul Satu-Mare, 35 600 ha — în ju
dețul Arad, 31 600 — în județul Mu
reș, 24 000 hectare în județul Cluj, 
18 800 hectare în județul Buzău.

(Continuare in pag. a Vil-a)
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ambasadorul Franței în România, 
Pierre Pelen, cu soția, Jacques 
Senard, șeful protocolului francez, 
precum și reprezentanți ai munici
piului Paris.

Sînt de față Constantin Flitan, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Franța, cu soția, și 
membri ai ambasadei, precum și 
Valentin Lipatti, ambasadorul 
României la UNESCO, cu soția.

In această zi însorită de iunie 
flutură pretutindeni tricolorul ro
mânesc și drapelul francez.

Avionul prezidențial aterizează 
pe una din cele patru mari piste, 
în fața salonului de onoare. In a- 
cest moment răsună prima din 
cele 21 salve de tun trase în 
onoarea șefului statului român.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și soția sa, 
Elena Ceaușescu, sînt întîmpinați 
de premierul Jacques Chaban- 
Delmas, însoțit de ministrul aface
rilor externe, Maurice Schumann, 
care le adresează cuvinte de bun 
sosit pe pămîntul Franței.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
răspunde cordial.

Șeful protocolului francez pre
zintă apoi personalitățile franceze 
aflate pe aeroport.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
prezintă primului-ministru al Fran
ței și celorlalte personalități fran
ceze pe Ilie Verdeț, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior, Ion 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Gheorghe 
Cioară, prim-vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării, 
care îl însoțesc în vizita sa.

La sosire pe aeroportul Orly. Jn infîmpinare, primul ministru Chaban Delmas

CUVÎNTĂRILE

PREȘEDINTELUI

ale

CEORCES POMPIDOU

DE SALUT

președintelui

NICOLAE CEAUȘESCU

După ceremonia prezentărilor 
protocolare, președintele Nicolae 
Ceaușescu, cu soția, precum și pre
mierul Jacques Chaban-Delmas se 
urcă într-un elicopter al forțelor 
militar* aeriene franceze. Ceilalți 
oaspeți români, acompaniați de 
personalitățile franceze aflate la 
aeroport și de ambasadorul Româ
niei la Paris, se urcă în al doilea 
elicopter. w

Fastuosul cortegiu prezidențial 
străbate centrul Parisului

Avenue Winston Churchill. Cele 
două palate ale artelor frumoase 
— Palatul Mare și Palatul Mic — 
situate față în față, sînt bogat 
drapate cu tricoloruri franceze și 
române. Pe portalul Micului Palat 
se poate citi: „Tresor d’art ancien 
en Roumanie". Este afișul expozi
ției de artă veche românească, 
deschisă sub înaltul patronaj 
al președinților Pompidou și 
Ceaușescu, expoziție avînd ca em
blemă un coif dacic. Se află ex
puse aici remarcabile mărturii ale 
civilizației daco-romane, 
rii au putut admira celebrul 
zaur 
puii

vizitato- 
te- 

de Ia Pietroasa „Cloșca cu 
de aur", exemplare din pri

cărțimele tipărituri românești, 
vechi măiestru ferecate în aur și 
argint. Vizitatorii întrerup 
minute contemplarea exponate
lor și ies pe scările edificiului să 
salute pe șeful statului român.

Prin Place Clemenceau se tra
versează Avenue des Champs 
Eiysees. Pînfi la Arcul de Triumf, 
în stînga, și pînă Ia Place de la 
Concorde, în dreapta, flutură din 
zece în zece metri mari drapele 
franceze și române. Mulțimea, 
acea lume în continuă fierbere de 
la Champs Eiysees, se oprește, 
aplaudă.

Coloana ajunge la palatul Elysde.

cîteva

Elicopterul avîndu-4 la bord pe 
președintele Consiliului de Stat 
al României, Nicolae Ceaușescu, 
Și pe 
Jacques 
dreaptă

De la _____
se zboară, marele oraș se oferă 
privirii într-o încîRtătoare desfă
șurare panoramică. Se vede turnul 
Eiffel, celebra dantelărie de metal 
ureînd în linii armonios propor
tionate către cer, pînă dincolo de 
trei sute de metri. Se zărește, pe 
Montmartre, catedrala Sacre Coeur. 
în Place de l’Etoile se impune 
atenției magnificul Arc de Triumf. 
Apar Sena și Notre Dame, cate
drala care, ca un martor nedez- 

' mințit, afirmă existența multise
culară a Parisului. Ochiul distinge 
fără dificultate Pantheonul, Do
mul Invalizilor, celebra Place de 
la Concorde și Luvrul.

Este Parisul în care au trăit și 
născut idei scriitori și filozofi 
de geniu, ca Voltaire, Diderot, J. J. 
Rousseau. Este Parisul care a năs
cut celebra mișcare revoluționară 
de la 1789, Parisul în care a 
triumfat Marsilieza, Parisul care 
a creat, la 1871, Comuna, Parisul 
care înseamnă strălucite școli de 
pictură, originale creații în dome
niul literaturii, muzicii. Este Pari
sul, capitala Franței contempora
ne, citadelă a științei și tehnicii 
moderne, a industriei.

Parisul în al cărui peisaj nume
roși oameni da vază au găsit cli
mat de afirmare și au adăugat 
culturii franceze, tezaurului de va
lori al umanității contribuții ce 
vor străluci și peste veacuri. Căci 
aici, la Paris, orașul gazdă a pre
ședintelui României socialiste, au 
gîndit și au creat, în ogorul ferti
lizat de veacuri al culturii fran
ceze, făuritorul artei modeme — 
olteanul Constantin Brâncuși, ge
nialul muzician George Enescu, 
aici gîndirea lui Traian Vuia a fă
cut să se înalțe în 1906, cu mijloace 
proprii de bord, primul avion din 
lume, iar puțin mai tîrziu, tot aici 
avea să se nască, din frămîntările 
altui român, savantul de reputație 
mondială Henri Coandă, primul a- 
parat de zbor cu reacție. Tot aici 
au lucrat și au dat realizări nemu
ritoare în știință și cultură alți și 
alți români — în fizică Eugen Pro- 
ca, în medicină Constantin Leva- 
diti, în arta teatrală Maria Ventu
ra și Yonnel și unde astăzi sînt 
nume de mare prestigiu Elvira Po
pescu, Eugen Ionescu. Pe baricade
le foburgurilor pariziene au luptat 
și s-au jertfit, în numele libertă
ții, numeroși fii ai poporului ro
mân, consemnați de istorie în pa
ginile de la 1848, de la 1871, în 
rezistența antifascistă a celui de-al 
doilea război mondial. Tradițiile de 
luptă comună pentru libertate, a- 
finitățile de origine și limbă au 
creat legături trainice între Româ
nia și Franța.

Elicopterul zboară lin pc cursul 
Senei, descrie o buclă deasupra 
palatului Chaillot, survolează Place 
de la Concorde și, desenîna în aer 
un arc de cerc ce taie dinspre 
răsărit Sena și marele bulevard 
Saint Germain, își fixează punct 
de aterizare pe axul esplanadei 
din fața Domului Invalizilor. Aici, 
în acest punct de mare atracție al 
capitalei franceze, punct central al 
Parisului, se află o mare mulțime 
de oameni. Sînt acei parizieni care, 
avînd încă de mult cunoștință de 
sosirea în Franța a președintelui 
Consiliului de Stat al României, au 
ținut să-1 întîmpine, să-1 salute 
călduros și să-i ureze bun sosit pe 
pămîntul țării lor.

Cadrul, ambianța generală, poar
tă amprenta zilelor de mare săr
bătoare. Portalul aurit al impună
torului Dom al Invalizilor și do
mul însuși sînt, ca de altfel toate

primul-ministru 
Chaban-Delmas, 

spre Paris.
altitudinea redusă la care

se

francez, 
se în-

marile edificii și instituții ce 
înscriu pe itinerarul vizitei preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu, pavoa
zate încă de acum două zile cu 
cele două tricoloruri, tricolorul 
țării-gazdă — roșu, alb, albastru — 
și tricolorul nostru — roșu, galben 
și albastru. Acest mare edificiu, 
construit în secolul al XVII-îea, 
este pentru prima 
unul eveniment ca 
Pentru că pentru 
istoria Franței un 
stat, invitat al Franței, 
dintr-un elicopter în plin centrul 
Parisului. Pentru prima oară locul 
de primire al unui șef de stat se 
află aici, „aux Invalides", in inima 
Parisului.

Este ora 14.50. La Esplanada, 
privirile urmăresc coborîrea lină 
a aparatului de zbor, pe care, cu 
măiestrie, piloții francezi îl așază 
în fața istoricului portal al clă
dirii.

în mașina prezidențială iau loc 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
primul-ministru al Franței, Jac
ques Chaban-Delmas. în alte ma
șini urcă oficialitățile române și 
franceze care însoțesc sau care au 
venit în întîmpinarea șefului sta
tului nostru. în pas alert de ma
nevră — conform noului protocol 
prezidențial francez — coloana o- 
ficială este deschisă de fanfara că
lare ; sunetele trompetelor se înal
ță în văzduhul amiezii ; urmează 
garda de onoare, alcătuită din 144 
de călăreți și o escortă de mo.to- 
cicliști. Este un spectacol care a- 
trage o tot mai mare mulțime ; ca
valeria din epoca napoleoniană 
precedînd un convoi de mașini. îm
binare armonioasă de forme și cu
lori : caii albi călăriți de ostași în 
negru și albastru cu fireturi aurii 
și panaș la chipiuri, deschizînd 
drum unui cortegiu oficial alcătuit 
din mașini de cel mai modern tip.

Se trece peste podul Alexandru 
al III-lea, cel mai frumos dintre 
numeroasele poduri ale Parisului. 
Măiestrită îmbinare de știință in
ginerească, de fantezie arhitecto
nică și de viziune artistică, acest 
pod descrie un elegant arc de cerc 
peste Sena. Mulțimea aplaudă, se 
aud ovații — „Vive la Roumanie !“, 
„Vive l’amitie franco-roumaine !“.

Sentimentele calde și sincere de 
respect și prietenie la adresa țării 
noastre le citești pe 
menilor care aplaudă trecerea ma
șinii în care se află 
Consiliului de Stat 
Nicolae Ceaușescu. Am auzit fără 
număr afirmații ca acestea : „în 
Franța, România este foarte popu
lară", „Cunoaștem și prețuim 
realizările României, poziția ei 
dinamică și consecventă pe plan 
extern", „în Europa, România 
și Franța au aceeași vocație — 
asigurarea securității, a indepen
denței și suveranității tuturor 
statelor", „Transmiteți președin
telui Ceaușescu sentimentele noas
tre sincere de respect și con
siderație". Medicul parizian Derik- 
berg, din Avenue de Villars, roagă 
printr-o scrisoare adresată amba
sadei țării noastre, în numele său 
și al altor medici francezi, să se 
transmită președintelui Ceaușescu 
admirația sinceră pentru inteli
gența, curajul și realizările po
porului român și urări de noi suc
cese. Pe șantierul de construcții 
al parcului de astăzi, dar și de mîi- 
ne. „La Defense", muncitorul Ray
mond Midrier ne-a spus : „Primim 
vizita președintelui unei țări cu 
care Franța este în cele mai bune 
relații. Ne bucurăm pentru că știm 
despre români că sînt un popor 
harnic, care își construiește cu cu
raj viitorul. Noi sîntem siguri că 
vizita președintelui Ceaușescu în 
Franța va duce în final la întări
rea prieteniei dintre poporul ro
mân și poporul francez".

Fastuosul cortegiu ajunge pe

Primirea la palatul Elysee

Domnule președinte.
Fiți binevenit!
întîmpinînd în persoana dv. România, Franța este 

fericită să salute o națiune cu care întreține, de multă 
vreme, legături dintre cele mai strînse. Chiar în acest 
moment, o strălucită expoziție permite parizienilor să 
admire mărturiile unei culturi seculare care, prin a- 
tîtea aspecte, se apropie de a noastră. Și, cu riscul 
de a da o notă de tristețe unui moment care ar tre
bui să fie consacrat bucuriei, pot să vă asigur că Fran
ța nutrește cea mai profundă simpatie pentru poporul 
român în teribila catastrofă care a lovit recent țara 
dv. Călătoria dv., domnule președinte, vă va permite 
să vizitați nu numai capitala noastră, ci și provinciile, 
să cunoașteți atît bogățiile artistice cit și marile noas
tre întreprinderi moderne. Astfel, veți putea face 
cunoștință cu Franța tradițională și cu Franța vie și 
veți putea constata fidelitatea sentimentelor 
de poporul francez față de România, sentimente 
se bazează pe atîtea amintiri și încercări prin 
am trecut împreună.

Convorbirile noastre, domnule președinte, ne 
permite să examinăm sub toate aspectele 
noastre bilaterale, pe care dorim împreună să le ex
tindem și să le adincim.

Vom avea, de asemenea, să ne spunem multe în do
meniul problemelor internaționale și, mai ales, în ceea 
ce privește problemele continentului nostru. Mă bu
cur cu atît mai mult că voi avea prilejul să mă în
trețin cu dv. în aceste probleme, cu cît Franța și Ro
mânia sînt direct interesate în rezolvarea lor și au a- 
doptat în multe privințe poziții asemănătoare, care 
ne invită să ne unim eforturile.

Domnule președinte,
Soția mea ni se alătură pentru a vă ura dv., precum 

și doamnei Ceaușescu, bun venit la noi și o ședere plă
cută în Franța.

Trăiască România !
Trăiască prietenia franco-română!

nutrite 
care 
care

vor 
relațiile

Stimate domnule președinte. 
Stimată doamnă Pompidou,
Doresc să aduc dumneavoastră și Întregului popor 

francez un salut și un mesaj de prietenie di» partea 
poporului român.

Intr-adevăr, între poporul român și poporul fran
cez există vechi legături de prietenie. Ele au rezistat 
de-a lungul multor ani și «iu o dată cetățenii Franței 
și cetățenii României, în împrejurări grele, s-au in- 
tilnit, au luptat împreună și s-au ajutat, contribuind 
prin aceasta atît Ia prietenia popoarelor noastre, cit 
și la dezvoltarea civilizației și progresului.

In cursul vizitei pe care o facem In Franța, la 
amabila dumneavoastră invitație, pentru care doresc 
să vă mulțumesc atit eu cit și soția mea, colaborat, ii 
mei, vom avea prilejul să trecem în revistă relații,, 
dintre țările noastre. Doresc să menționez cu satisfac
ție că în ultimul timp, și îndeosebi după vizita istorică 
a generalului de Gaulle în România, ele au cunoscut 
o dezvoltare puternică. Sînt convins că împreună vom 
găsi noi posibilități pentru a promova relațiile de co
laborare și cooperare între România șl Franța.

Este adevărat că în lume sînt multe probleme spW 
noase care își cer rezolvarea. Față de aceste probleme. 
România și Franța au multe puncte de vedere comu
ne sau asemănătoare. Sintem animați de dorința de 
a se ajunge la lichidarea focarelor de război și Încor
dare, de a asigura pe continentul nostru o colaborare 
rodnică între toate națiunile, colaborare care să permi
tă fiecărei națiuni o dezvoltare liberă, independentă, 
corespunzător dorinței și aspirațiilor ei. Doresc fncă o 
dată să exprim mulțumiri pentru primirea pe care ne-o 
faceți și să-mi exprim satisfacția, și totodată încrede
rea, că vizita și convorbirile noastre vor fi Încununate 
de succes.

Vive l’amitie entre le peuple roumain ei le people 
franțais !

oară martorul 
cel de astăzi, 
prima oară în 
conducător de 

descinde

chipurile oa-

președintele 
al României,

în 
deschid porțile monumentale 
palatului 
proape un secol 
Franței.

înălțat în plin centrul Parisului, 
în anul 1718, palatul Elysee e re
numit prin armonia și decorul ce
lor 130 de încăperi ale sale, prin 
tapiseriile de Gobelins, frescele 
din secolele XVIII și XIX, mobi
lierul fastuos Ludovic XV, Ludo
vic XVI și celebrele sale saloane.

Pe peronul de onoare al palatu
lui se află președintele Georges 
Pompidou, cu soția, Claude Pom
pidou. Șeful statului francez co
boară treptele în întîmpinarea 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România.

Nicolae Ceaușescu și Georges 
Pompidou se salută cu cordialita
te, își string miinile.

fața coloanei de mașini se 
ale 

Elysee, reședința de a- 
a președinților

Președintele Franței invită 
pe șeful statului român în 
drapelului Republicii ~ 
Răsună acordurile Imnului de stat 
al României și ale Marsiliezei.

Cei doi președinți trec în revistă 
garda de onoare.

Ceremonia oficială a primirii se 
desfășoară apoi în grandioasa 
„Salle des fetes", într-un decor do
minat de lambriuri aurite și tapi
serii.

Aici, în prezența primului-mi- 
nistru. Jacques Chaban-Delmas, a 
președintelui Senatului, Alain Po- 
her, a președintelui Adunării Na
ționale, Achille Peretti, a membri
lor guvernului, Consiliului Consti
tuțional, Consiliului de Stat și 
Consiliului Economico-Social, cei 
doi șefi de state au rostit alocu
țiuni.

apoi 
fața 

Franceze.
Sînt prezentate apoi președin

telui Ceaușescu persoanele oficiale 
franceze, iar președintelui Pompi
dou persoanele oficiale române.

La sfîrșitul 
președintelui 
al României,

ceremoniei primirii 
Consiliului de Stat 
Nicolae Ceaușescu,

înaltul oaspete este Invitat do 
președintele Franței în 
său de luoru.

cabinetul

Sosirea la Quai d'Orsay
După încheierea convorbirilor 

de la Elysee, președintele Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
cu soția, se îndreaptă spre palatul 
afacerilor externe — Quai d’Or- 
say — care le-a fost rezervat drept 
reședință oficială pe timpul vizi
tei lor în Franța.

Ora 16,25. Cortegiul oficial ajun
ge la palatul Quai d’Orsay după 
ce străbate un traseu străjuit de o 
parte și de alta de o mare mulți-

me de oameni. Un detașament al 
gărzii republicane franceze, aliniat 
în curtea palatului, prezină onorul. 
Cele mai frumoase flori ale Fran
ței, a căror aranjare a fost încre
dințată celui mai renumit florar 
parizian, decorează reședința spe-

cial amenajată ‘— pusă 
zițiâ distinșilor oaspeți 
Cinci pînze ale muzeului Luvru și 
mobile stil Ludovic al XVI-lea 
vin să completeze ambianța de e- 
pocă și, în același timp, modern' 
a reședinței oficiale.

Inalții oaspeți români au fost 
întîmpinați de ministrul afacerilor 
externe al Franței, Maurice Schu» 
mann.

la dispo- 
români.

Primirea de către președintele

Se trece in revistă garda de onoare

Nicolae Ceaușescu a membrilor

corpului diplomatic
In cursul după-amiezii, preșe

dintele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, cu soția, au primit în 
„Salon de la Rotonde" 
dința lor oficială 
d’Orsay pe șefii 
matice acreditați 
ței.

La primire au

din reșe- 
de la Quai 

misiunilor diplo- 
în capitala Fran-

participat Ilie

Verdeț, Corneliu Mănescu, Cornel 
Burtică, Ion Avram, 
Cioară și ambasadorul 
Flitan.

După ceremonia

Gheorghe
Constantin

prezentării, 
președintele Consiliului 
s-a întreținut cordial 
basadorii acreditați la

de Stat
cu am-

Parii.

Intilnirea președintelui Consiliului

de Stat cu birourile grupurilor

parlamentare de prietenie

franco-română
continuare, președintele 
Ceaușescu, însoțit de per- 
oficiale române, a primit 
d'Orsay pe membrii birou-

Nicolae 
soanele 
la Quai 
rilor grupurilor de prietenie Fran
ța — România din Adunarea Na
țională și din Senatul Franței, cu 
care a avut o convorbire.

Delegațiile parlamentarilor fran
cezi au fost conduse de Lucien 
Neuwirth, președintele Grupului 
de prietenie Franța — România 
din Adunarea Națională, și de 
Jean-Louis Vigier, președintele 
grupului de prietenie din Senat. 
Vorbind în numele acestora, depu
tatul Lucien Neuwirth a adresat 
președintelui Consiliului 
Republicii Socialiste 
urări de bun sosit pe 
Franței, exprimîndu-și
rea că vizita va contribui la dez
voltarea pe mai departe a legătu
rilor de prietenie dintre cele două 
popoare. El a adresat, totodată, 
mesajul de compasiune a popu
lației franceze pentru încercarea 
prin care a trecut România în 
urma calamităților naturale, ex
primînd simpatia Franței și con-

de Stat al 
România 
pămîntul 

convin ge-

vingerea că greutățile provocat» 
de inundații vor fi depășite.

Președintele Grupului de priete
nie Franța — România a lu
minat apoi președintelui Nicolae 
Ceaușescu o medalie de aur jubi
liară și un album memorial con
sacrat activității Adunării Națio
nale a Franței. Deputatul francez 
a subliniat, cu acest prilej, că da
rurile oferite constituie un simbol 
al prieteniei ce unește pe parla
mentarii francezi și români.

Răspunzînd, președintele Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit pentru cu
vintele ce i-au fost adresate, a- 
mintind că poporul român nutreș
te sentimente de prețuire și stimă 
față de poporul prieten al Franței. 
Exprimînd mulțumiri pentru aju
torul primit de România din par
tea Franței, pentru ajutorarea 
victimelor calamităților naturale, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
relevat, de asemenea, sprijinul pri
mit din partea multor alto» 
țări ale lumii, subliniind «ă a-

(Continuare in pag. a IlI-a)
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VIZITA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAI
NICOLAE CEAUȘESCU IN FRANȚA

DINEUL OFERIT IN ONOAREA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUSESCU SI A SOȚIEI SALE, , »

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, cu soția au 
participat la un dineu oferit în 
onoarea lor, la palatul Marele 
Trianon de la Versailles, de 
președintele Republicii Franceze, 
Georges Pompidou, și soția.

Ora 19,25. Cortegiul oficial ajun
ge la Marele Trianon, prin curtea 
de onoare. La coborîrea din 
automobile, președintele Nicolae 
Ceaușescu și soția, Elena Ceaușescu, 

Toastul președintelui
Georges Pompidou

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte,
Există națiuni ale căror rapor

turi nu pot fi decît privilegiate. 
Este, în cel mai înalt grad, cazul 
Franței și al României.

Istoria ne-a angajat pe această 
cale de peste 20 de secole, de cînd 
Roma antică a lăsat amprenta in
fluenței sale atît asupra limbilor 
noastre, cît și asupra manierei 
noastre de a gîndi. Din ziua în 
care România modernă a devenit 
un stat independent, schimburile 
intelectuale și umane nu au înce
tat să se multiplice, în avantajul 
nostru reciproc. Și dacă imensele 
zguduiri de după cel de-al doilea 
război mondial au afectat pentru 
un timp oarecare această înclina
ție naturală, iată că astăzi sîntem, 
atît unii, cît și alții, foarte hotă- 

avînt

o do-

atît unii, cît și alții, foarte 
rîți să-i redăm acel mare 
care vine din adîncuri.

Există, oare, în acest sens 
Vadă mai bună decît primirea de 
neuitat pe care România a 
făcut-o acum doi ani generalului 
de Gaulle? Intr-un moment în 
care guvernul francez avea de fă
cut față unor dificultăți interne, 
pot să aduc mărturie că generalul 
de Gaulle a refuzat să amine, fie 
și cu o zi, vizita sa în țara dv., 
înțelegînd să exprime prin aceasta 
prețul pe care-1 acorda la ceea ce 
urma să apară_ca o regăsire între 
Franța și România. Da, ne-am re
găsit în mijlocul unui real entu
ziasm popular și nu ne vom mai 
despărți. Vizita dv. de astăzi re
prezintă o strălucită mărturie a 
acestui fapt.

Desigur, lumea a evoluat. Euro
pa nu mai este aceea dintre cele 
două războaie. Noi, și unii, și alții, 
am înnodat legături și am con
tractat alianțe cărora înțelegem 
să le rămînem credincioși. Din 
teribilele suferințe ale ultimu
lui război, noi am tras concluzia 
că este, înainte de toate, necesar 
pentru fiecare dintre noi să între
țină relații strînse și amicale cu 
vecinii noștri, oricare ar fi putut fi 
opozițiile din trecut. Dar sîntem 
convinși, și cred că la fel sînt 
toate statele europene> fără excep
ție, Franța și România mai mult 
decît oricine în orice caz, că nu 
există sarcină mai urgentă și 
mai utilă decît de a doborî 
barierele dintre estul și vestul 
continentului nostru, decît de a 
pune capăt tentației blocurilor în
dreptate unul contra celuilalt, 
decît de a favoriza relațiile între 
toate națiunile europene și de a 
reuși, printr-o mai bună cunoaș
tere reciprocă, prin dezvoltarea 
schimburilor, printr-o cooperare 
largă, să creăm bazele securității. 
Prin aceasta, Europa are de cîști- 
gat nu numai liniștea. Nu există 
națiune care să nu poată găsi în 
această interpretare un factor al 
dezvoltării sale și o propășire fe
cundă. Adaug că întregul nostru 
continent va putea obține din a- 
ceasta posibilitatea de a-și întări 
rolul și prestigiul său în lume, rol 
și prestigiu pe care distrugerile 
războiului le-au redus temporar. 
Mă gîndesc, în mod deosebit, la o 
anumită concepție europeană a ci- 

întilnire cordială cu parlamentari din grupurile de prietenie franța RomâniaPrimirea șefilor misiunilor diplomatice acreditați la Paris
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sînt întâmpinați de președintele 
Georges Pompidou și doamna 
Pompidou.

Cei doi șefi de state, împreună 
cu soțiile, sînt conduși în „Salon 
des Families", unde are loc pre
zentarea invitaților la dineu ; după 
aceea, ei intră în „Galerie des Co- 
telles", unde are loc dineul dat da 
gazde în cinstea distinșilor oaspeți 
români. Din partea română au fost 
prezenți Ilie Verdeț, Corneliu Ma

vilizațlei, care, sînt convins, ne ră- 
mîne comună în ciuda deosebiri
lor regimurilor noastre economl- 
co-sociale.

Consider, deci, ca o datorie 
pentru ambele noastre țări de a-și 
aduce contribuția ca în raporturile 
între națiunile europene să preva
leze respectul independenței și su
veranității fiecăreia, voința de 
destindere și cooperare, spiritul de 
înțelegere, încredere și pace. Totul 
mă face, de altfel, să cred, domnu
le președinte, că Franța și Româ
nia sînt pe deplin de acord asupra 
acestor principii, că ele au aceeași 
viziune asupra viitorului Europei 
și că ele fac un serviciu tuturor, 
înțelegîndu-se și conjugîndu-și e- 
forturile. Și aș dori să vă spun cît 
de mult apreciem noi contribuția 
pe care o aduce România, de pe 
locul în care se află, la această 
mare operă de apropiere.

Dar, pentru a avea mai multe 
șanse de a fi înțeles, trebuie să 
dai exemplu. Vreau să spun că 
trebuie să acționăm în așa fel în- 
cît relațiile noastre să apară 
tuturor exemplare. Aceasta este 
valabil în domeniul politic, în 
care am stabilit între cele două 
guverne ale noastre o procedură 
de consultări frecvente, intrate de- 
acum în practică și pe care înțe
legem să le continuăm. Aceasta' 
este valabil în domeniul economic, 
în care au fost înfăptuite progrese 
importante în acești ultimi ani, dar 
în care dorim să mergem și mai 
departe, în special dezvoltînd coo
perarea noastră industrială în 
formule noi și extinzînd-o la sec
toare noi. Aceasta este valabil în 
domeniul cultural, unde totul per
mite și favorizează întrepătrunde
rea culturilor noastre și aprofun
darea cunoașterii noastre reciproce.

Domnule președinte,
Trăim într-o epocă în multe 

privințe tulbure și îngrijorătoare și 
care oferă totuși tuturor popoarelor 
posibilitatea unei existențe mai bu
ne prin progresul științei și tehnicii. 
Cele două țări ale noastre, fiecare 
cu mijloacele și metodele sale, s-au 
angajat în mod hotărît pe calea 
acestei modernizări. Știm că efor
turile noastre ar fi ruinate dacă 
fiecare s-ar închista în el însuși, 
sau, mai rău încă, dacă noi con
flicte ar ajunge să facă ravagii pe 
continentul nostru. Grea ar fi răs
punderea conducătorilor dacă, în 
acțiunile lor, ei nu ar da priori
tate absolută salvgardării păcii, da
că nu ar explora, cu tenacitate, 
toate drumurile care duc la eli
minarea rivalităților și renunța
rea la folosirea forței.

Convorbirile pe care le-am avut 
mi-au permis să constat în aceste 
domenii esențiale comunitatea vo
inței și a convingerilor noastre.

Sînt fericit să ridic paharul în 
sănătatea dv. personală, în sănă
tatea doamnei Ceaușescu, pentru 
fericirea poporului român, atît de 
greu încercat de curînd, pentru 
prietenia între Franța și România. 

nescu, Cornel Burtică, Ion Avram, 
Gheorghe Cioară, ambasadorul 
Constantin Flitan, consilieri și ex- 
perți care însoțesc pe președintele 
Consiliului de Stat.

Din partea franceză au luat par
te Jacques Chaban-Delmas, Michel 
Debre, Roger Frey, Maurice Schu
mann, Raymond Marcellin, Valery 
Giscard d’Estaing, Edmond Miche
let, Olivier Guichard, Francois Or- 
toli, Albin Chaiandon, alți membri

Stimate domnule președinte, 
Stimată doamnă Pompidou, 
Doamnelor și domnilor,
Aș dori, în primul rînd, ca, în 

numele meu și al soției, al colabo
ratorilor mei, să vă mulțumesc 
încă o dată pentru ospitalitatea cu 
care ne înconjurați, pentru cuvin
tele de prețuire rostite la adresa 
României, a tradiționalei prietenii 
româno-franceze.

Intr-adevăr, istoria a hotărtt ca 
popoarele noastre, deși așezate la 
două extreme ala Europei, să aibă 
o anumită apropiere, o anumită 
origine comună.

Se pare că ceea ce istoria a de
cis s-a dovedit corespunzător și 
intereselor popoarelor noastre, de
oarece de-a lungul secolelor nu 
o dată popoarele român și francez 
s-au găsit alături.

Noi cunoaștem contribuția pe 
care poporul francez a adus-o la 
progresul civilizației, artei și cul
turii universale, faptul că, nu 
o dată, Franța, poporul ei s-au ridi
cat în apărarea libertății și inde
pendenței, a dreptului popoarelor 
de a-și hotărî soarta ele însele.

Trăim vremuri noi. Poporul ro
mân a ales o orînduire socială 
nouă, care îi deschide perspectiva 
unui viitor liber, independent și 
fericit. Trebuie să spun însă că 
dată poporul român a putut păși 
pe această cale, aceasta se dato- 
rește faptului că în cel de-al doi
lea război mondial forțele progre
sului au luptat împotriva întuneri
cului, a f ascismului — și, alături de 
alte forțe, în această mare luptă 
s-a găsit și Franța. De altfel, nu 
întîmplător și în primul război 
mondial Franța a luptat alături de 
Rusia, de România, împreună și 
cu Statele Unite. Și, după cum se 
știe, și în al doilea război mondial 
Uniunea Sovietică, țara care a dus 
greul războiului, s-a găsit alături 
de Statele Unite, de Franța, iar în 
partea finală și de România, care 
a participat la victoria asupra 
Germaniei fasciste.

Toate acestea demonstrează, încă 
o dată, că popoarele noastre nu pot 
fi împărțite în nici un fel, că Eu
ropa este sortită să acționeze în 
comun dacă vrea să trăiască liberă 
și să-și asigure o viață demnă, 
independentă.

Problema care se pune 
pentru Europa este de a 
dacă dorește să-și continue tradi
țiile progresiste, să joace un rol 
în dezvoltarea civilizației sau să 
fie din nou leagănul unui război 
nimicitor. După părerea mea, Eu
ropa nu poate alege decît o sin
gură cale : aceea de a-și uni efor
turile, de a nu mai admite ca de 
pe acest continent să izbucnească 
un alt război mondial, de a stabili 
între națiunile europene relații de 
deplină egalitate, de respect re
ciproc, de colaborare multilaterală, 
de a face ca Europa să devină un 
leagăn al păcii și cooperării între 
popoare. Acesta este sensul rela
țiilor ce se dezvoltă între Franța 
și România, țări cu orînduiri so
ciale diferite. Doresc să declar aici 
că în conversațiile pe care le-am 
avut, în urmă cu doi ani, cu ge
neralul de Gaulle tocmai în direc- 

astăzi 
hotărî

ai guvernului, președintele Adună
rii Naționale, Achille Peretti, pre
ședintele Senatului, Alain Poher, 
deputați, senatori, decanul corpului 
diplomatic acreditat la Paris, gene
rali, funcționari superiori, oameni 
de afaceri.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
președintele Republicii Franceze și 
președintele Consiliului de Stat al 
României au rostit toasturi.

țîa aceasta am hotărît să acționeze 
țările și popoarele noastre. Și, 
fără îndoială, conducătorii acestor 
popoare.

Doresc să relev cu satisfac
ție că în domeniul colaborării 
bilaterale România și Franța au 
obținut rezultate bune și pot spune 
că înțelegerile de acum doi ani au 
fost realizate cu succes. Sînt con
vins că și înțelegerile la care vom 
ajunge la Paris vor asigura o nouă 
dezvoltare a colaborării între 
popoarele noastre în domeniile eco
nomic, tehnico-științific, cultural, 
în domeniul cunoașterii reciproce 
a popoarelor noastre, ceea ce co
respunde și intereselor țărilor 
noastre, dar și intereselor tuturor 
națiunilor europene, întregii lumi.

Colaborarea româno-franceză 
este chemată să demonstreze că 
două popoare cu orînduiri sociale 
diferite, animate de dorința de a 
trăi în pace și înțelegere, de a nu 
mai admite politica de dominare 
și forță, pot coexista în bună înțe
legere, în bună prietenie și pot 
contribui prin aceasta la dezvol
tarea colaborării internaționale. Cu 
această dorință l-am primit, așa 
cum se cunoaște, pe generalul de 
Gaulle, cu această dorință facem 
vizita în Franța.

Sînt, desigur, multe probleme 
internaționale complicate. Ele se 
datoresc faptului că sînt încă state 
care nu au înțeles și nu vor să 
înțeleagă că politica de dominație 
asupra altor popoare aparține tre
cutului, că nici un fel de încer
care de a impune dominația asu
pra altor popoare, de a subjuga 
un popor nu are viitor. Nu vreau 
să critic aici pe nimeni. Dar inter
venția Statelor Unite în Cambodgia 
este o ilustrare a neînțelegerii tim
purilor noi. Sperăm că rațiunea, 
înțelepciunea vor ajunge să devi
nă un bun al tuturor conducăto
rilor de state, că se va ajunge la 
concluzia logică a vremurilor de 
azi, aceea că numai printr-o poli
tică de colaborare multilaterală, 
bazată pe deplina egalitate în 
drepturi și pe respectul indepen
denței și suveranității tuturor na
țiunilor lumii, se poate asigura 
pacea, se poate evita un război 
distrugător. Popoarele doresc a- 
ceastă pace și noi, cei cărora po
poarele le încredințează un anumit 
rol în conducerea societății, tre
buie să facem totul pentru a răs
punde acestor năzuințe. Aș dori 
ca în această direcție să meargă 
colaborarea noastră, a Româ
niei și Franței. Să facem totul 
pentru a contribui la colaborare 
și pace, la prietenie între popoare. 
Numai așa colaborarea româno- 
franceză își va îndeplini pe deplin 
rolul său în lume. Și eu sînt con
vins că vom acționa în direcția 
aceasta și că vom obține rezultate 
pe această cale.

Vă rog să-mi permiteți să toas
tez pentru succesul acestei po
litici, pentru prietenia între Româ
nia șl Franța, pentru pace în 
Europa și în lume, în sănătatea 
dv., domnule președinte, a doam
nei Pompidou, a domnului prim- 
ministru, în sănătatea dumnea
voastră, a tuturor !

%

întrevedere la palatul Elysăe

(Urmare din pag. a n-a)

a

român și, în același 
aprecierii de care se 

politica României socia- 
pe care țara 

le promovează în viața

ceasta reprezintă o mărturie 
solidarității popoarelor lumii cu 
pbporul 
timp, a 
bucură 
liste, a principiilor 
noastră 
internațională. în încheierea alo
cuțiunii sale, președintele Consi
liului de Stat a subliniat contribu
ția pe care grupurile parlamenta
re de prietenie, parlamentele pot 
să o aducă la dezvoltarea colabo
rării și înțelegerii între popoare, 
pe baza principiilor suveranității, 
independenței, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc.

Convorbirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de cordialitate.

★
Dineul a avut loc la Versailles — 

loc al cărui nume are o rezonanță

Spectacolul de gală

de la teatrul Ludovic al XV-lea
După dineul oficial a avut Ioc 

un spectacol de gală la teatrul Lu
dovic al XV-lea. Construit între 
1748 și 1770, teatrul este considerat, 
pentru virtuțile sale acustice, „o 
adevărată vioară".

Oaspeții și gazdele iau loc în 
loje. Se intonează imnurile de stat 
ale României și Franței. Opera 
Mare din Paris prezintă apoi, în 
cinstea oaspeților, un spectacol de 
balet. După spectacol, președintele 
Nicolae Ceaușescu și soția oferă 
artiștilor, în semn de omagiu, un 
imens coș cu flori.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și soția sa își iau 
apoi rămas bun de la ospitalierele 
lor gazde, președintele Franței, 
Georges Pompidou, și soția sa. Cor
tegiul prezidențial părăsește caste-

a tovarășei Ceaușescu
PARIS 15 (Agerpres). — După 

sosirea oficială la palatul Elysâe, 
soția președintelui Republicii 
Franceze, Claude Pompidou, s-a 
întreținut cu soția președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So- 

deosebită în istoria Franței. Vas
tul ansamblu arhitectural cu
prinde castelul, a cărui con
strucție a început în anul 1624 și 
a fost continuată apoi, cu inter
mitențe, încă două secole și jumă
tate, vestitele grădini ce se întind 
pe o sută de hectare, Marele și 
Micul Trianon.

Versailles-ul ne apare astăzi ca 
o țesătură de basm. Jocul lumini
lor răsfrînte în oglinzile de apă, 
reluat de petalele trandafirilor, are 
darul să transforme bătrînul Ver
sailles într-o feerie.

Ochii sînt atrași de Marele Tria
non. Construit din piatră de 
Troissy, cu pilaștri de marmură 
albă și roz, palatul are 26 de săli. 
Printre ele, celebra sală a oglinzi
lor și galeria de la Trianon. Una 
din capodoperele arhitecturale ale 
lumii, Marele Trianon a îmbrăcat, 
astă-seară, haina sa de sărbătoare.

oficială de la Qual
lul de la Versailles, înapoindu-se 
la reședința 
d’Orsay.

★
a vizitei oficiale în 

Consiliu-
Prima zi

Franța a președintelui 
lui de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, marcată de primirea 
călduroasă pe care capitala Fran
ței a făcut-o președintelui român, 
de începutul convorbirilor oficiale, 
a stat permanent sub semnul fertil 
al prieteniei dintre popoarele ro
mân și francez, sub semnul stimei 
și prețuirii reciproce.

Ion MARGINEANU
N. POPESCU-BOGDANEȘTI 
George-Radu CHIROVICI 
Adrian IONESCU

cialiste România, Elena Ceaușescu, 
în unul din saloanele reședinței 
soției șefului statului francez.

La primire au asistat Lucie 
Schumann, Georgeta Flitan, Rose
mary Pelen, Marie Claire Cuvillier.

TRIMIȘII NOȘTRI 
SPFCIAU ÎN FRANȚA

TRANSMIT:
După mulțimea parizienilor, care 

astăzi — de la primele ore ale 
după-amiezii pină spre inserat, pe 
Esplanada Invalizilor, pe Champs 
Elysees, in grupuri, înaintea palatu
lui d’Orsay sau la Versailles — au 
urmărit nemijlocit manifestările 
publice din cadrul primei zile a 
vizitei oficiale a președintelui Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
in Franța, se putea lesne aprecia 
interesul opiniei publice față de 
acest eveniment politic. Faptul se 
circumscrie și, intr-un fel, continuă
— evident pe o treaptă superioa
ră — manifestările din zilele pre
cedente, premergătoare vizitei, cînd 
pretutindeni aici, la Paris, in cele 
mai diferite cercuri politice și pro
fesionale, in toate categoriile so
ciale, România și politica sa internă 
și externă au fost prezente in toate 
discuțiile.

Și cum presa oglindește acest in
teres al opiniei publice, astăzi nu 
a existat, practic, nici un ziar apă
rut la Paris care să nu acorde o 
atenție specială vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Pe primul loc 
se cuvine, desigur, citat ziarul „LE 
MONDE“, care, incepind din prima 
pagină, acordă un larg spațiu inter
viului dat redactorului-șef al zia
rului de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, interviu pe care-l în
soțește de o prezentare a persona
lității sale politice. De altfel, ma
joritatea ziarelor și revistelor apă
rute au publicat portretul șefului 
statului român, subliniind impor
tanța vizitei. „Parisul — scrie co
mentatorul ziarului „LE FIGARO"
— acordă o foarte mare impor
tanță convorbirilor ce vor avea loc 
cu ocazia scurtei vizite în Franța 
a președintelui român. însuși dl. 
Pompidou a ținut să sublinieze a- 
ceasta in interviul acordat ziarului 
românesc „Scînteia". în continuare 
se subliniază că „va fi, mai ales, 
vorba de destinderea și securitatea 
în Europa — pe lingă discuțiile 
privind relațiile bilaterale pe plan 
economic și cultural".

Intr-un articol 
JOUR“, cunoscuta 
Genevieve Tabouis considera 
„principalele subiecte susceptibile 
a fi tratate vor fi problemele bila
terale, economice și industriale, in
clusiv conferința de securitate euro
peană".

Parizienii — care au urmărit cu 
mare interes sosirea elicopterelor 
pe Esplanade des Invalides, evoluția 
cortegiului și primirea la Elysi», 
prin transmisiile in direct ale pos
turilor de televiziune — subliniau 
cu satisfacție, și nu fără un specific 
grăunte de mindrie națională, că ei, 
francezii, știu să-și rostească oma
giul cuvenit oaspeților de onoare, 
care se bucură de stima și pre
țuirea lor. Acestea sint și opiniile 
confraților francezi acreditați in 
grupul de presă care îl însoțește pe 
președintele Consiliului de Stat. 
Mulți dintre ei nu participă pentru 
prima oară la asemenea evenimen
te. Or, ei sînt unanim de acord ci 
prima zi a vizitei a început sub cele 
mai bune auspicii, vădind o pu
ternică expresie a unei profunde 
prietenii.

Cuvintul de bun sosit rostit de 
președintele Georges Pompidou, 
cuvintul de răspuns rostit de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, con
vorbirile care au avut loc și apoi 
cuvintările rostite la dineul de la 
Versailles au fost primite cu viu 
interes de opinia publică. Era și fi
resc, in măsura in care ele repre
zentau o confirmare prestigioasă, 
chiar din prima zi, a acestei — cum 
o numesc francezii — foarte promi
țătoare vizite.

Virgil DANCIULESCU

din „PARJS- 
comentatoare 

cit
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de atît intereselor tuturor popoare
lor europene, cît și cauzei generale 
e păcii și colaborării internațio
nale.

Firește, în perioada postbelică, în 
Europa s-au acumulat multe pro
bleme nesoluționate — și nimeni 
nu-și face iluzia că o primă con
ferință le va putea rezolva dintr-o 
dată pe toate ; dar este neîndoios 
că această conferință ar crea pre
misele pentru reglementarea lor pe 
cale pașnică, ar contribui la însă
nătoșirea atmosferei internaționale. 
Printre aceste probleme esențiale 
aș enumera asigurarea inviolabili
tății frontierelor stabilite după cel 
de-al doilea război mondial, inclu
siv a graniței Oder-Neisse, recu
noașterea existenței celor două sta
te germane — Republica Democra
tă Germană și Republica Federală 
a Germaniei — stabilirea de rela
ții normale cu acestea șl crearea 
condițiilor pentru participarea lor 
cu drepturi egale, alături de cele
lalte popoare, la viața internațio
nală, la eforturile pentru înfăptui
rea securității europene.

Desigur, avem în vedere nece
sitatea unei bune organizări a con
ferinței general europene, partici
parea la pregătirea ei temeinică a 
tuturor statelor interesate ; în a- 
celași timp, considerăm necesară 
intensificarea ritmului pregătirilor, 
astfel încît ținerea conferinței să 
aibă loc într-un termen cît mai 
scurt, contribuind la evoluția po
zitivă a vieții politice de pe con
tinentul nostru.

Noi considerăm că, pentru reu
nirea conferinței, nu trebuie puse 
nici un fel de condiții.

Poporul român acordă o atenție 
deosebită înfăptuirii securității eu
ropene, conștient că numai în con
diții de pace, numai într-o atmo
sferă de înțelegere și colaborare în
tre state își poate asigura propria 
sa dezvoltare, ridicarea nivelului 
său de trai. Iată de ce România 
consideră necesar să fie sporite 
eforturile pentru pregătirea confe
rinței țărilor europene.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, opinia publică franceză 
a fost profund emoționată de 
inundațiile care au îndoliat 
România și au făcut ravagii în 
economia ei. Puteți să ne pre
cizați bilanțul acestei catastrofe 
și să ne spuneți în ce măsură 
ea afectează prevederile planu
lui cincinal 7 Ce măsuri au fost 
luate pentru remedierea situa
ției 7

RĂSPUNS : într-adevăr, inunda
țiile abătute asupra României, și 
care au reînceput în ultimele zile, 
au fost de proporții nemaiîntîlnite 
în întreaga istorie a țării; ele 
ne-au pricinuit pierderi extrem de 
mari. Ca urmare a acestei catas
trofe, au pierit peste 170 de oa
meni ; un număr de 20 de orașe și 
sute de comune au fost inundate ; 
mai mult de 70 000 de locuințe din 
mediul urban și rural au fost ni
micite. Inundațiile au avariat sute 
de întreprinderi industriale, au dis
trus sau deteriorat sute de ferme 
agricole de stat și cooperative a- 
gricole de producție, zeci de mii de 
gospodării țărănești; a fost afectată 
producția de pe circa 900 000 ha. 
De asemenea, au suferit pagube 
grave rețeaua de căi ferate, de dru
muri, de energie electrică. Ca ur
mare, pierderile suferite de eco
nomia națională și de populație se 
estimează la peste 10 miliarde lei.

încă din primele momente au 
fost luate măsuri hotărîte pentru 
diminuarea efectelor acestor catas
trofe. pentru ajutorarea populației 
sinistrate și reluarea într-un timp 
cît mai scurt a întregii activități 
economice și sociale. Datorită a- 
cestor măsuri ferme — la care 
și-au adus contribuția populația, 
armata, gărzile patriotice, unitățile 
de pregătire a tineretului pentru a- 
părarea patriei — s-a putut evita 
că furia apelor să provoace pagube 
și mai mari, s-au putut limita pier
derile de vieți omenești și de bu
nuri materiale, s-au putut crea 
condiții pentru reintrarea cît mai 
rapidă în normal a județelor ca
lamitate.

O amplă acțiune a fost organi
zată pentru crearea și consolida
rea digurilor de-a lungul principa
lelor ape revărsate, în special de-a 
lungul Dunării. în această acțiune 
au lucrat peste 100 000 de oameni. 
Lucrările de îndiguire făcute pe 
sute de kilometri de-a lungul Du
nării — pentru care populația a 
acționat zi și noapte — au împie
dicat revărsarea fluviului peste cea 
mai mănoasă cîmpie a țării, distru
gerea unor noi sute de localități, 
afectarea gravă a întregii econo
mii naționale. De pe acum, aproape 
toate unitățile industriale și-au re
luat activitatea; se desfășoară o 
muncă intensă pentru reînsămînța- 

rea suprafețelor inundate, pentru 
reconstrucția locuințelor distruse 
de la orașe și sate, pentru reve
nirea pretutindeni la normal. Ceea 
ce vreau să remarc în mod deose
bit este comportarea exemplară a 
poporului nostru în aceste împre
jurări grele, unitatea întregii na
țiuni socialiste în lupta împotriva 
primejdiei, eroismul a mii și mii 
de cetățeni, solidaritatea și întra
jutorarea impresionantă a munci
torilor, țăranilor și intelectualilor 
în efortul pentru depășirea catas
trofei, pentru apărarea bunului 
obștesc și ajutorarea sinistraților, 
pentru recuperarea rapidă a pa
gubelor provocate de inundații. Ca 
urmare a muncii uriașe și a soli
darității întregului nostru popor, 
în ciuda pierderilor mari suferite 
de economie, în cursul lunii mai 
activitatea industrială a înregistrat 
un succes deosebit, realizîndu-se 
în întregime prevederile planului 
de stat. Aceasta ne dă convingerea 
să afirmăm că marile calamități 
naturale care s-au produs în țara 
noastră nu vor afecta realizarea 
planului pe anul în curs — și deci 
nici a planului cincinal 1966—1970 
— nu vor împieta asupra preve
derilor viitorului plan de cinci ani, 
1971—1975.

Aș dori să menționez în acest 
context manifestările de compasi
une și sprijinul primit atît din par
tea guvernului și a poporului fran
cez, cît și din partea altor state 
și organizații internaționale. Noi 
vedem în aceste manifestări o ex
presie a solidarității și simpatiei 
față de poporul român, o apreciere 
a politicii de pace și colaborare 
internațională desfășurată de țara 
noastră pe arena mondială.

ÎNTREBARE : Dezvoltarea e- 
conomiei române, rapidă în pe
rioada 1966—1968, a cunoscut 
un ritm sensibil mai lent în 
1969. Anumite sectoare industri
ale, de pildă chimia, și agricul
tura au fost afectate în mod 
deosebit. Care sînt, după pă
rerea dumneavoastră, cauzele 
acestor deficiențe 7

RĂSPUNS : într-adevăr, în ulti
mii ani economia românească a cu
noscut o puternică dezvoltare. în 
1969, în comparație cu anul 1968, 
producția industrială globală a 
crescut cu 10,7% — ceea ce situea
ză România printre țările cu cel 
mai înalt ritm de dezvoltare. Pla
nul global al producției industriale 
a fost îndeplinit și depășit. Nu se 
poate vorbi deci de o încetinire a 
ritmului de dezvoltare a economiei 
României.

în ce privește chimia, la a cărei 
rămînere în urmă v-ați referit, în
tr-adevăr ea și-a îndeplinit planul 
numai în proporție de 99,8%. Cu 
toate acestea, această ramură a in
dustriei noastre a cunoscut în 1969 
o creștere de circa 20%, continuînd 
să se situeze, în ce privește ritmul 
de dezvoltare, în fruntea celor mai 
dinamice ramuri ale economiei ro
mânești. Nerealizarea planului în 
industria chimică se datorește ne- 
intrării la timp în funcțiune a unor 
obiective noi, ca urmare a livrării 
cu întîrziere sau cu defecțiuni a 
unor utilaje.

în agricultură, anul trecut, dato
rită condițiilor climatice nefavora
bile, la unele culturi s-au înregistrat 
producții mai mici decît în perioa
da 1966—1968. Cu toate acestea, pe 
ansamblu, valoarea producției glo
bale agricole a țării noastre a cres
cut în 1969 cu 4,8 la sută față de 
1968, ceea ce a asigurat necesitățile 
de consum ale populației și alte 
cerințe ale economiei naționale.

Desigur, deficiențele manifestate 
într-un șir de sectoare în 1969 se 
datoresc, în afara cauzelor obiec
tive, și unor neajunsuri în organi
zarea și conducerea activității eco
nomice ; pentru înlăturarea aces
tora au fost luate măsurile nece
sare.

în concluzie, vreau însă să relev 
că în primii patru ani ai cincinalu
lui în curs prevederile de plan nu 
numai că au fost îndeplinite, dar 
s-au și depășit, realizîndu-se un 
ritm mediu anual de creștere de 
11,9 la sută, față de 11,4 la sută cît 
prevedea limita superioară a pla
nului cincinal. Programul de inves
tiții — în care s-au introdus o se
rie de obiective importante peste 
cele prevăzute inițial — se realizea
ză, de asemenea, într-un ritm înalt, 
anticipîndu-se o depășire a lui pe 
întregul cincinal de circa 6 miliarde 
lei. în acest interval, venitul națio
nal a crescut într-un ritm mediu 
anual de 7,8 la sută, superior, de a- 
semenea, celui planificat. Aceasta 
a creat condiții pentru sporirea ve
niturilor oamenilor muncii, pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață 
ale poporului. Anul acesta a fost 
generalizată majorarea salariilor, în 
toate ramurile, ceea ce a dus la 
creșterea veniturilor populației sa
lariate cu circa 12 miliarde de lei. 
Toate acestea demonstrează că eco

nomia României se dezvoltă într-un 
ritm ascendent, pe o bază sănătoa
să, cunoaște un progres constant și 
multilateral.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, unele țări socialiste au 
adoptat reforme economice de 
ansamblu. Această problemă se 
pune și pentru România 7 In ce 
spirit a fost conceput proiectul 
adoptat anul trecut vizînd cre
area centralelor industriale 7 Se 
poate face de acum o apreciere 
a valorii acestei experiențe 7

RĂSPUNS : Continua îmbunătă
țire a conducerii și planificării eco
nomiei naționale, ridicarea eficien
ței economice, creșterea producției 
și productivității muncii, ridicarea 
calității produselor constituie în 
România, ca și în alte țări socia
liste, o preocupare permanentă, 
încă la Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român din 
decembrie 1967 au fost elaborate 
directivele perfecționării organiză
rii, conducerii și planificării între
gii activități economice.

în acest cadru se înscriu crearea 
centralelor industriale, înființarea 
consiliilor de administrație și a co
mitetelor de direcție, instituționa- 
lizarea adunărilor generale ale sa- 
lariaților — organe de conducere 
colectivă a întreprinderilor — pre
cum și alte măsuri care asigură u- 
nităților productive o mai largă 
autonomie și independență, creea
ză condiții pentru manifestarea tot 
mai intensă a inițiativei maselor 
populare, pentru participarea ne
mijlocită la conducerea și luarea 
deciziilor a tuturor oamenilor 
muncii. Măsurile adoptate asigură, 
totodată, conducerea unitară, pe 
baza unui plan unic, a întregii e- 
conomii naționale.

Deși a trecut un timp relativ 
scurt de la punerea în practică a 
acestor măsuri, putem spune că 
experiența justifică pe deplin a- 
doptarea lor. S-a dovedit că ele 
contribuie într-o măsură însem
nată la mai buna valorificare a 
potențialului material și uman al 
țării noastre, la înfăptuirea cu suc
ces a sarcinilor de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate. Totodată, măsurile adoptate 
sînt o expresie a dezvoltării demo
crației economice — care evoluează 
în pas cu adîncirea și perfecționa
rea generală a democrației socia
liste în patria noastră — asigurînd 
climatul optim pentru afirmarea 
plenară a aptitudinilor și capacită
ților creatoare ale salariaților, pen
tru participarea oamenilor muncii, 
în dubla lor calitate de proprietari 
ai mijloacelor de producție și de 
producători, la conducerea econo
miei, la elaborarea și înfăptuirea 
hotărîrilor care privesc îmbunătă
țirea continuă a condițiilor lor de 
viață, progresul României.

ÎNTREBARE : Cum apreciați, 
domnule președinte, relațiile 
României în cadrul C.A.E.R. și 
al organizației Tratatului de la 
Varșovia 7

RĂSPUNS : După cum se știe. 
România se numără printre statele 
fondatoare ale C.A.E.R. — organi
zație al cărei scop este colaborarea 
și cooperarea economică și tehni- 
co-științifică a țărilor membre în 
vederea dezvoltării mai rapide a 
fiecărei economii naționale, a va
lorificării în condiții cît mai bune 
a resurselor materiale și umane ale 
țărilor respective. Considerăm că 
dezvoltarea colaborării și cooperă
rii cu țările din C.A.E.R., cît și cu 
celelalte țări socialiste, constituie 
o necesitate obiectivă; de aceea, 
țara noastră se pronunță pentru 
intensificarea schimburilor și a co
operării multilaterale în forme va
riate, cît mai potrivite acestui scop, 
corespunzător intereselor fiecărei 
țări, precum și intereselor generale 
ale socialismului, ale păcii și co
laborării între popoare.

In ce privește Tratatul de la 
Varșovia — acesta a fost conceput 
ca o contramăsură la înființarea 
Pactului Nord-Atlantic, avînd un 
caracter defensiv. Țările socialiste 
au subliniat nu o dată că sînt ho
tărîte să treacă, concomitent cu li
chidarea N.A.T.O., la desființarea 
organizației Tratatului de la Var
șovia. Desigur, pînă la crearea con
dițiilor care vor duce la realizarea 
acestui obiectiv, România își va 
îndeplini obligațiile ce-i revin în 
cadru] tratatului, se va ocupa în 
permanență de dezvoltarea arma
tei sale naționale, de întărirea ca
pacității de apărare a țării. Am 
dori însă să se ajungă cît mai cu- 
rînd la desființarea blocurilor mi
litare, la înfăptuirea dezarmării 
generale, la crearea unor relații de 
încredere și respect între popoare 
care să excludă folosirea forței în 
rezolvarea problemelor litigioase 
între state — acestea corespunzînd 
dorinței și intereselor tuturor po

poarelor, cauzei destinderii și păcii 
în întreaga lume.

ÎNTREBARE : Se vorbește în 
mod periodic despre apropiata 
semnare a Tratatului de prie
tenie sovieto-român, destinat 
să înlocuiască pe cel care a ex
pirat acum 2 ani. In ce stadiu 
se află tratativele în această 
privință 7

RĂSPUNS : După cum se știe, în 
luna mai, în cursul vizitei pe care 
am făcut-o la Moscova, am avut 
întîlniri și convorbiri cu tovară
șul L. I. Brejnev și alți conducă
tori de partid și de stat ai Uniu
nii Sovietice, în cadrul cărora au 
fost stabilite noi măsuri pentru în
tărirea continuă a colaborării mul
tilaterale dintre Republica Socialis
tă România și U.R.S.S., a solida
rității și prieteniei dintre partide
le și popoarele noastre. Au avut 
loc, de asemenea, vizita în Uniunea 
Sovietică a delegației guvernamen
tale economice și întîlnirile dintre 
tovarășii I. Gh. Maurer și A. N. Ko- 
sîghin, cu care prilej s-au eviden
țiat noi posibilități de intensifica
re a colaborării și cooperării eco
nomice româno-sovietice reciproc 
avantajoase.

Ca urmare a invitației Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român și a guvernului Româ
niei, la începutul lunii iulie va 
face o vizită oficială de prietenie 
în țara noastră o delegație de 
partid și guvernamentală a 
U.R.S.S. în frunte cu tovarășul 
L. I. Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S. Cu acest prilej, se 
are în vedere semnarea noului tra
tat de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală dintre Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste și Re
publica Socialistă România — tra
tat care este elaborat și parafat de 
mai mult timp. Fără îndoială că 
această vizită, semnarea tratatu
lui se vor înscrie ca o nouă con
tribuție importantă la întărirea și 
dezvoltarea prieteniei tovărășești 
dintre țările, partidele și popoarele 
noastre, la cimentarea prieteniei 
româno-sovietice, în interesul celor 
două țări, al cauzei generale a so
cialismului și întăririi păcii.

ÎNTREBARE : Multe indicii, 
între care o călătorie recentă la 
Pekin a ministrului român al 
comerțului exterior și vizita de 
acum cîteva zile a delegației 
Marii Adunări Naționale și a 
Consiliului de Stat ale României, 
demonstrează dezvoltarea con
tinuă a relațiilor dumneavoas
tră cu China populară. Ce sem
nificație au, după părerea dum
neavoastră, aceste relații 7

RĂSPUNS : într-adevăr, relații
le României cu Republica Popu
lară Chineză sînt bune și cunosc 
o dezvoltare ascendentă.

în cursul vizitei pe care minis
trul comerțului exterior al Româ
niei a făcut-o nu de mult în R. P. 
Chineză, s-a convenit asupra unor 
măsuri care să ducă la sporirea 
considerabilă a schimburilor co
merciale dintre România și R. P. 
Chineză, să impulsioneze și mai 
mult colaborarea economică dintre 
cele două țări. Vizita făcută recent 
la Pekin de delegația Marii Adu
nări Naționale și a Consiliului de 
Stat ale României la invitația Par
tidului Comunist Chinez și a Comi
tetului Permanent al Adunării Re
prezentanților Populari din întrea
ga Chină, tratativele purtate cu 
premierul Ciu En-lai, Kan Șen și 
alți conducători chinezi, primirea 
delegației române de către tova
rășul Mao Tzedun, președinte al 
C.C. al Partidului Comunist Chinez, 
și Lin Biao, vicepreședinte al C.C. 
al Partidului Comunist Chinez, 
sînt o expresie concludentă a 
relațiilor de prietenie tovărășeas
că dintre România și China, 
dintre partidele, țările și popoa
rele noastre; ele marchează o 
nouă contribuție la întărirea co
laborării multilaterale dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Comunist Chinez, dintre Republi
ca Socialistă România și Republi
ca Populară Chineză, a tradiționa
lelor relații româno-chineze, în in
teresul ambelor popoare, al cauzei 
generale a socialismului și păcii.

Bunele raporturi pe care Partidul 
Comunist Român și guvernul ță
rii noastre le au cu Partidul Co
munist Chinez și guvernul R. P. 
Chineze demonstrează, o dată mai 
mult, justețea politicii consecvente 
a României, de dezvoltare a cola
borării multilaterale cu toate ță
rile socialiste. Semnificația majoră 
a acestor relații — care se înteme
iază pe dorința sinceră de colabo
rare, pe deplina egalitate în drep
turi, pe stimă și respect reciproc, 
singurele principii care pot asigura 
evoluția normală a raporturilor 
dintre state, crearea unui climat 
de pace și colaborare internațio
nală — o constituie dovada că 

există condiții și posibilități pen
tru depășirea dificultăților dintre 
țările socialiste, pentru întărirea 
unității și colaborării lor, ceea ce 
corespunde intereselor socialismu
lui, progresului general și păcii în 
întreaga lume.

ÎNTREBARE : Pe plan eco
nomic, anii care au trecut au 
consemnat o largă dezvoltare 
a comerțului României cu Eu
ropa occidentală și mai ales cu 
Franța. După părerea dumnea
voastră, aceste schimburi se pot 
dezvolta și mai mult 7 In ce 
sectoare 7

RĂSPUNS: în ultimii 7—8 ani, 
economia românească a cunoscut 
un puternic progres și o mare di
versificare. Aceasta a făcut ca, o 
dată cu extinderea relațiilor eco
nomice cu țările membre ale 
C.A.E.R. și cu celelalte țări socia
liste — care dețin o pondere de 
circa 55 la sută în comerțul nostru 
exterior — România să dezvolte 
raporturi economice tot ma* largi 
și cu celelalte țări ale lumii. în a- 
cest cadru se înscriu și legăturile 
economice cu țările din Europa de 
vest și, mai ales, cu Franța, care 
în ultimii cinci ani s-au dublat.

în dezvoltarea relațiilor cu toate 
țările lumii, noi pornim de la fap
tul că în epoca actuală — epoca 
unei uriașe revoluții tehnico-știin- 
țifice cu caracter mondial — înca
drarea statelor în diviziunea Inter
națională a muncii și conlucrarea 
rodnică între popoare constituie o 
legitate cu caracter obiectiv. Por
nind de la acest considerent și 
avînd în vedere că și în anii viitori 
economia României urmează să se 
dezvolte într-un ritm intens, apre
ciem că există largi posibilități 
pentru extinderea relațiilor econo
mice dintre România și Franța. 
Considerăm că se poate lărgi co
laborarea în domeniul construc
ției auto — unde există de 
acum o bună cooperare între în
treprinderile românești și între
prinderea „Renault" — în electro
nică și informatică, îndeosebi 
în ce privește mașinile de cal
cul, în producerea de mașini-u- 
nelte, în industria chimică și în alte 
domenii. în acest scop, considerăm 
necesar să se găsească forme su
perioare de colaborare și cooperare 
bilaterală, cît și de conlucrare pe 
terțe piețe. Apreciem, de asemenea, 
existența unor posibilități sporite 
de dezvoltare a colaborării noastre 
în domeniul tehnicii și al cercetă
rilor științifice care, în condițiile 
actuale, au un rol tot mai impor
tant în producția de bunuri ma
teriale, în accelerarea progresului 
și civilizației.

Este cert că intensificarea în anii 
următori a relațiilor economice, 
tehnico-științifice, culturale din
tre România și Franța va contri
bui la întărirea prieteniei dintre 
cele două țări, în folosul ambelor 
noastre popoare, al colaborării in
ternaționale.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, opinia franceză este 
foarte preocupată de agravarea 
conflictelor din Orientul Apro
piat și din Indochina. Puteți să 
ne spuneți cum concepeți dum
neavoastră rezolvarea acestor 
două conflicte 7

RĂSPUNS : La fel ca opinia pu
blică franceză, ca toate popoarele 
iubitoare de pace, poporul român 
este profund îngrijorat de agrava
rea conflictelor din Indochina și 
din Orientul Apropiat, care pro
voacă mari pierderi de vieți ome
nești și uriașe pagube materiale, 
împiedică dezvoltarea normală a 
popoarelor respective pe calea pro
gresului. Această îngrijorare este 
determinată și de faptul că în lu
mea de azi existența unui conflict 
între state, în orice parte a plane
tei s-ar produce, afectează, în
tr-un fel sau altul, toate po
poarele, creează pericolul extin
derii sale, al angrenării altor și altor 
state, putînd degenera într-un 
război de mare amploare cu conse
cințe incalculabile pentru întreaga 
omenire. Acțiunile militare ale Sta
telor Unite și trupelor saigoneze în 
Cambodgia dovedesc pe deplin a- 
cest lucru. România se pronunță 
categoric pentru încetarea războiu
lui Statelor Unite în Vietnam, în 
Indochina. Popoarele vietnamez, 
cambodgian și laoțian să fie lăsa
te să-și rezolve ele însele proble
mele, fără nici un amestec din a- 
fară, potrivit dorinței și interese
lor lor proprii !

Considerăm, de asemenea, că 
prelungirea conflictului și intensi
ficarea acțiunilor militare din O- 
rientul Apropiat reprezintă un grav 
pericol la adresa păcii. România 
se pronunță pentru soluționarea a- 
cestui conflict pe baze politice, paș
nice, prin aplicarea rezoluției Con
siliului de Securitate din noiem
brie 1967. Considerăm că este im
perios necesară retragerea trupe
lor israeliene din teritoriile arabe 

ocupate, respectarea dreptului la 
existență și dezvoltare indepen
dentă a fiecărui stat din această 
zonă. De asemenea, considerăm ne
cesare, pentru asigurarea unei 
păci trainice, rezolvarea problemei 
refugiaților palestinieni în confor
mitate cu interesele lor naționale, 
satisfacerea cerințelor legitime ale 
populației palestiniene, inclusiv 
constituirea acesteia — dacă o cere 
— într-un stat național indepen
dent. Sperăm că pînă la urmă ra
țiunea va învinge, că se va ajunge 
la restabilirea păcii în această zonă 
a lumii.

România apreciază ca imperios 
necesar, pentru stingerea focarelor 
de încordare existente azi în lume 
și pentru preîntîmpinarea apariției 
altora noi, să se renunțe definitiv 
la politica imperialistă de domina
ție asupra altor națiuni, la încer
cările de a se impune cu forța 
voința unor state asupra altor po
poare. Dezvoltarea sănătoasă a vie
ții internaționale cere să se respec
te în modul cel mai strict dreptul 
inalienabil la independență și su
veranitate al fiecărui popor, voința 
lui de a hotărî singur asupra pro
priilor destine. Este necesar să se 
înfăptuiască realmente o politică 
de colaborare și întrajutorare în
tre state în scopul lichidării mari
lor decalaje economice existente 
în lumea de azi între diferite po
poare, a rămînerilor în urmă care 
mai persistă pe întinse zone ale 
globului, în vederea făuririi unei 
lumi mai bune, în care toate na
țiunile să se bucure din plin de 
pace, de binefacerile civilizației 
contemporane.

ÎNTREBARE : Considerați că 
tulburările care se manifestă în 
diferite puncte ale globului, mai 
ales în mediile studențești, sînt 
numai produsul unei anumite 
orînduiri economice și sociale, 
sau ele reflectă mai curînd o 
criză generală a încrederii în 
viitorul societății moderne 7 
Credeți că tineretul român este 
definitiv la adăpost de aceste 
tentații 7 In caz afirmativ, 
de ce 7

RĂSPUNS: în ultimii ani, sîn- 
tem martorii intensificării acțiuni
lor maselor populare în diferite zone 
ale lumii — inclusiv ale tineretului 
și studențimii — împotriva nedrep
tăților sociale, pentru o lume mai 
dreaptă, din care să fie eliminată 
pentru totdeauna orice inegalitate 
socială și națională. Fără îndoială, 
intensificarea acestor acțiuni, în 
care tineretul și studențimea ocupă 
un loc important, este generată de 
orînduirile economice și sociale ba
zate pe exploatare, incapabile să 
rezolve marile probleme care fră- 
mîntă astăzi omenirea ; ele sînt, 
totodată, rezultatul politicii de do
minație și asuprire, al existenței în 
lumea de azi a unui număr mare 
de state slab dezvoltate, inclusiv a 
unor țări care mai poartă încă ju
gul colonialismului. Aceste mani
festări sînt — aș putea spune — 
expresia unei crize generale a orin- 
duirii bazate pe exploatarea socială 
și națională, pe inegalitate ; ele re
flectă nu o neîncredere în viitor, ci 
în această societate, oglindesc do
rința schimbării ei, de creare a unei 
orînduiri sociale în care popoarele, 
tineretul să-și poată realiza aspi
rațiile spre o viață liberă, demnă, 
independentă. Intensificarea ac
țiunilor tinerilor — și îndeosebi ale 
studenților — este legată de faptul 
că societatea nu le asigură certitu
dinea unei activități sociale cores
punzătoare pregătirii, condiții pen
tru manifestarea capacității lor de 
muncă, de creație și, în același 
timp, nu le oferă nici o perspectivă 
clară a viitorului. Apare astfel fi
rească dorința tineretului, dorință 
de totdeauna, de a se crea o socie
tate în stare să-i ofere certitudinea 
prezentului și să-i deschidă 
perspectiva înfăptuirii aspirațiilor 
și idealurilor sale. Consider că a- 
ceste preocupări ale tineretului sînt 
juste, ele corespunzînd intereselor 
progresului general al omenirii, do
rinței popoarelor de a făuri o lume 
a dreptății sociale, a egalității na
ționale, a colaborării și păcii.

în ce privește tineretul român, 
desigur, și el este preocupat de 
perfecționarea societății în care 
trăiește, și el năzuiește la un viitor 
tot mai fericit, la progresul și 
prosperitatea patriei sale. Societa
tea socialistă care se edifică în 
România asigură însă împlinirea 
aspirațiilor tineretului, creează noii 
generații condiții optime de învăță
tură și de muncă, asigură tineri
lor posibilitatea încadrării în 
cîmpul activității sociale, conform 
pregătirii și aptitudinilor lor, par
ticiparea activă la dezvoltarea eco
nomiei, științei și culturii, la con
struirea orînduirii în care omul să 
se simtă cu adevărat liber și stăpîn 
pe destinele sale, pe propria sa 
voință. De aceea, tineretul român, 
la fel ca întregul nostru popor, ia 
parte în mod activ la viața socială 
și sprijină întru totul politica in
ternă și externă a patriei noastre.

Știri din tară
100 milioane lei 
producție marfă 

suplimentară
Numeroase Întreprinderi in

dustriale din județul Dolj au ob
ținut în această lună însemnate 
sporuri de producție. Pînă acum 
au fost realizate peste plan mai 
mult de 22 000 kg piese din oțel, 
mai bine de 7 000 tone îngrășă
minte cu azot, mobilă în valoare 
de aproape 2 000 000 lei, 35 tone 
unt și 200 tone ulei comestibil, 
precum și alte produse. O deose
bită atenție se acordă sporirii 
producției de materiale de con
strucții. Numai colectivul între, 
prinderii de industrie locală de 
materiale de construcții și pro
duse chimice-Craiova a realizat 
în plus materiale de zidărie cu 
care se pot ridica circa 150 de 
case. Muncitorii de aici sînt spri
jiniți duminica de întreg perso
nalul tehnic și funcționăresc al 
unității, care lucrează alături de 
ei, iar în cursul săptămînii — 
de elevi ai școlilor profesionale 
din oraș.

Pe baza realizărilor înregistra
te pînă acum și a cerințelor 
economiei țării, colectivele uni
tăților economice din județ și-au 
suplimentat zilele acestea anga
jamentele, propunindu-și să de
pășească prevederile anuale de 
plan la producția marfă cu 
100 000 000 lei.

IN P»OB1 TEHNOLOGICI

Instalația 
de cocsare II 

de la 
Rafinăria Brazi
PLOIEȘTI (corespondentul 

„Scînteii") : La rafinăria Brazi a 
intrat în probe tehnologice, cu 17 
zile mai devreme, instalația de 
cocsare II, obiectiv industrial de 
mare importanță pentru valori
ficarea superioară a „aurului ne
gru". După cum ne informa in
ginerul șef al rafinăriei, Florin 
Șovăială, probele tehnologice de
curg în condițiile impuse de pa
rametrii tehnico-funcționali.

Acest nou obiectiv reprezintă 
un succes al proiectanților și 
constructorilor români, el fiind 
realizat în întregime cu proiecte, 
documentație și utilaje din țară. 
Spre deosebire de prima instala
ție de cocsare aflată tot la Brazi, 
noua instalație are o funcționali
tate mai bună, este amplasată 
pe o suprafață de teren mai re
dusă, putîndu-se urmări mai u- 
șor desfășurarea procesului de 
fabricație. Noul obiectiv va pro
duce anual 100 000 tone cocs de 
petrol și importante cantități de 
benzină și motorină, gaze, desti
nate exportului și consumului 
intern. Se valorifică astfel toate 
reziduurile petroliere de la in
stalația D.A.V. a rafinăriei.

INTERCOOPERATISTE
SLATINA (corespondentul 

„Scînteii") : Pînă la sfîrșitul 
acestui an, în județul Olt ur
mează să fie date în folosință 
11 complexe de creștere a 
porcilor. Organizate în sistem 
intercooperatist, complexele a 
căror valoare totală depă
șește 18 400 000 lei, din care 
peste 8 milioane lei sînt 
asigurate din fondurile co_ 
operativelor agricole de 
producție asociate, vor fi 
puternice unități caracteri
zate printr-un înalt grad de 
mecanizare, care vor contri
bui substanțial la creșterea 
producției animaliere, în cad
rul județului. Complexele vor 
fi de două capacități : cu 10 000 
de capete și 5 000. La Brînco- 
veni, Radomirești, Văleni și 
Vișina Veche se vor amenaja 
complexe de porci care vor fi 
populate cu 10 000 de capete, 
în afara unităților amintite, 
s-au asociat la aceste comple
xe și cooperativele din Piatra 
Olt, Piatra-Sat, Osica de Sus, 
Greci, Cărciunei, Călinești șl 
altele. Complexele cu 5 000 de 
porci vor lua ființă la Sprîn- 
cenata (cu participarea coope
rativelor din Frunzaru, Dă- 
neasa, Gostavăț), Mihăiești 
(împreună cu Bușea), Crîm- 
poaia, precum și în alte loca
lități ale județului.

A 10 000-a localitate 
electrificată

RM. VÎLCEA (de la Petre Do- 
brescu) : La 15 Iunie în satul 
Gănțulei, din comuna Lungești, 
județul Vîl'cea, s-au aprins becu
rile electrice in case și pe ulițe. 
Gănțulei este cea de-a 10 000-a 
localitate electrificată din țara 
noastră. La acest eveniment au 
participat, alături de cetățenii sa
tului, reprezentanți ai Ministe
rului Energiei Electrice, Consi
liului popular județean Vilcea, 
invitați din satele și comunele 
județului.
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Prin aplicarea noului sistem de salarizare 
și majorarea salariilor

Munca in subteran
este mai rodnică, 

cîștigurile sint mai mari

Peste 400 tractoare 
livrate în avans 

județelor 
calamitate

Centralei cărbunelui din Petroșani 
M revine în acest an, prin planul de 
«tat, sarcina de a furniza econo
miei naționale peste opt milioane 
de tone cărbune. Pentru îndeplinirea 
acestei sarcini, în toate unitățile cen
tralei au fost întreprinse din vreme 
o serie de măsuri care vizau în esen
ță creșterea productivității muncii în 
abataje. Intrarea în producție a noii 
mine de la Bărbăteni, dotarea mine
lor din Lupeni, Petroșani, Aninoasa, 
Vulcan și a celorlalte cu utilaje de 
înalt randament, extinderea in ritm 
susținut a metodei de susținere me
talică în abatajele frontale — pe baza 
căreia în anul acesta se vor extrage 
2,5 milioane tone cărbune, din cele 
peste 8 milioane planificate — și 
multe alte preocupări de natură teh
nică și organizatorică asigură condiții 
pentru sporirea productivității mun
cii minerilor.

In acest cadru, un rol stimulativ, 
mobilizator îl au prevederile noului 
sistem de salarizare și majorarea sa
lariilor care au fost aplicate în toate 
unitățile centralei, o dată cu începe- 

ț rea acestui an. Prin formele și me
todele perfecționate de cointeresare în 
muncă a minerilor, noul sistem de sa
larizare canalizează eforturile lor în 
direcția creșterii volumului produc
ției și a eficienței ei economice. în 
cinci luni din acest an. de exemplu, 
minerii din cadrul centralei au ex
tras peste plan mai mult de 45 000 
tone cărbune net. Productivitatea 
muncii planificată a fost depășită cu 
433 lei pe salariat, in primul tri
mestru al anului, în condițiile îmbu
nătățirii calității cărbunelui față de 
normativele în vigoare.

Referindu-se la modul de aplicare 
a noului sistem de salarizare și la e- 
fectele lui practice, inginerul Arcadie 
Fodor, șeful serviciului salarizare 
din cadrul centralei, amintea că încă 
din 1969 s-au studiat în mod amă
nunțit procesele simple de mun
că în scopul eliminării deficien
țelor din organizarea procesului de

producție și elaborării normelor de 
muncă cu motivarea tehnică. In pre
zent. la toate lucrările de bază din 
unitățile centralei se lucrează în ex
clusivitate în acord. Concomitent, 
studii asemănătoare s-au făcut și în 
sfera muncii în regie, ceea ce a per
mis ca în acest an să se reducă cu 
10—12 la sută numărul posturilor 
neproductive față de anul trecut, 
creîndu-se condiții pentru atingerea 
unui grad mai înalt de ocupare în 
producție a salariaților în regie. 
Faptul că actualul sistem de salari- 
zare condiționează proporționalitatea 
directă a primirii salariului tarifar 
de gradul de îndeplinire a sarcinilor 
de producție a stimulat grija mineri
lor pentru îndeplinirea ritmică a 
planului, interesul celorlalți Salariați 
din activitățile auxiliare pentru îm
bunătățirea muncii în subteran, fapt 
de care depinde acum direct și pri
mirea salariului lor tarifar.

O atentă urmărire a randamentelor 
obținute de fiecare unitate și a cîști- 
gurilor realizate de mineri în acest 
an evidențiază. în esență, efectul 
practic stimulator al noului sistem de 
salarizare. Față de trimestrul I al a- 
nului trecut, în perioada corespunză
toare a acestui an randamentele pe 
ansamblul centralei au sporit cu 8,9 
la sută în abatajele frontale, cu 1,7 
la sută în abatajele cameră, cu 5,3 la 
sută la lucrările de pregătire și pu 
2,8 la sută la lucrările de deschidere, 
în același timp, cîștigurile realizate 
pe post de miner au crescut, în a- 
ceeași ordine, de la 103,4 lei la 140,2 
lei, de la 108.6 lei Ia 128,3 lei, de la 
105,6 lei la 127,4 lei și de la 117,8 Iei 
la 123,5 lei. De remarcat este că a- 
ceste creșteri au avut loc în condiții
le îmbunătățirii substanțiale a nor
melor de muncă cu motivare tehni
că.

Iată, de altfel, o situație elocventă 
— consemnată la cîteva exploatări 
miniere principale — a impulsului pe 
care l-a dat muncii în ansamblu noul 
sistem de salarizare :

trim. I 1969 trim. I 1970
Exploatarea minieră Randament Cîștig pe Randament 

pe post post pe post
Cîștig pe 

post
Aninoasa (în abatajele 

frontale) 6,17 tone
Vulcan (în abatajele

frontale) 5,69 tone
Lupeni (pe total abataje) 5,90 tone

Paroșeni (pe total
abataje) 4 tone

118,9 lei 6,81 tone 146,1 Iei
102,2 lei
119 lei

6,50 tone
6,16 tone

148,5
129.3

lei 
lei

121 Iei 5,98 tone 173,8 lei

Neîndoielnic, creșterea randamen
telor în subteran și — proporțional — 
a cîștigurilor realizate de mineri a 
fost influențată favorabil, alături de 
mulți factori cu caracter tehnic și or
ganizatoric, de aplicarea noului sis
tem de salarizare și majorarea sala
riilor. Primele cinci luni din acest an

marchează, după cum spuneam, 
în toate exploatările miniere ale 
centralei o multiplă și permanen
tă activitate de îmbunătățire a or
ganizării muncii în abataje, de creș
tere a eficienței ei economice. în a- 
ceastă ordine de idei, la exploatarea 
minieră Vulcan, în stratul 15 s-a tre

cut la exploatarea cărbunelui cu aba
taj frontal pe înclinare susținut me
talic, în scopul creșterii productivi
tății muncii, iar în a doua jumătate 
a lunii aprilie a început săparea — 
cu ajutorul combinei „PK3“ — a ga
leriei direcționale în stratul 13. Pen
tru creșterea vitezelor de înaintare 
la lucrările de pregătire din stratul 
13 au fost întreprinse studii amănun
țite, soldate cu măsuri practice, care 
au dat posibilitatea grupei de mineri 
condusă de Dumitru Rău să realizeze 
în luna aprilie o avansare de 101 me
tri. La exploatarea minieră Lonea s-a 
realizat mecanizarea operațiunilor de 
încărcare-descărcare a vagoanelor 
C.F.R., reducîndu-se simțitor timpul 
afectat acestor operațiuni, eforturile 
fizice și cheltuielile neproductive. In 
cadrul minei ParoșenI a fost întărită, 
în ansamblu, asistența tehnică acor
dată fiecărui loc de muncă — în spe
cial acolo unde s-au introdus utilaje 
noi — în ce privește- respectarea 
prescripțiilor tehnologice de exploa
tare și asigurarea ritmicității produc
ției ; tot aici, în stratul 18, în zonele 
cu infiltrații puternice de apă, s-a 
îmbunătățit monografia de armare 
și pușcare la abatajele frontale, noua 
tehnologie asigurînd printre altele 
realizarea unor viteze satisfăcătoare 
de avansare în condiții grele de 
lucru.

Exemple asemănătoare, care pun în 
evidență eforturile minerilor pentru 
a îmbunătăți — sub toate aspectele 
— activitatea de realizare a planu
lui de producție, întîlnim în fiecare 
exploatare minieră din cadrul Cen
tralei cărbunelui Petroșani, In același 
timp, în strînsă concordanță cu pre
vederile noului sistem de salarizare, 
se observă în fiecare unitate o mai 
mare grijă pentru calificarea și ridi
carea nivelului de pregătire profesio
nală a minerilor, condiție de certă 
actualitate în îndeplinirea sarcinilor 
mari ce le revin. In acest sens, este 
elocvent faptul că, dacă în 1969 pe 
întreaga centrală au absolvit cursu
rile de calificare sau specializare 
1 527 mineri, în anul acesta numărul 
absolvenților se va ridica la peste 
3 200 oameni.

Perioada relativ scurtă care a tre
cut de la aplicarea noului sistem de 
salarizare în unitățile Centralei căr
bunelui Petroșani confirmă pe deplin 
efectele pozitive ale adîncirii princi
piului socialist de retribuire a mun
cii în funcție de cantitatea și calita
tea ei. efecte ce se măsoară In creș
terea randamentului în subteran, în 
paralel cu creșterea cîștigurilor per
sonale ale minerilor, jn înfăptuirea 
exemplară a prevederilor planului și 
în sporirea eficienței economice.

Sabin IONESCU 
corespondentul „Scînteii*

BRAȘOV (corespondentul 
„Scînteii"). — Constructorii 
de tractoare brașoveni desfă
șoară, în aceste zile, o muncă 
dîrză, plină de abnegație, în 
scopul obținerii unor rezultate 
superioare în producție. Ei 
sînt hotărîți să facă totul pen
tru reconstrucție și contribuie 
într-o măsură substanțială la 
lichidarea cît mai grabnică a 
urmărilor calamităților natu
rale. In afară de sprijinul con
cret pe care-1 acordă unităților 
industriale lovite de inundații, 
ajutoare care îmbracă forma 
recondiționării a circa 1 000 de 
aparate de măsură și control, 
sau a trimiterii în aceste uni
tăți a unui mare număr de oa
meni și utilaje în vederea re
punerii acestora în funcțiune, 
constructorii de tractoare au 
reușit să livreze, în avans, 
unor unități din județele ca
lamitate — Alba, Satu-Mare, 
Mureș — peste 400 tractoare, 
față de 300 cît prevedea an
gajamentul asumat.

NOI TIPURI 
DE 

RULMENȚI
Paralel cu intensificarea 

eforturilor pentru realizarea 
unei producții sporite, colecti
vul uzinei „Rulmentul" din 
Brașov se preocupă să asimi
leze în fabricație noi tipuri de 
rulmenți. Recent, aici au fost 
lansate în fabricația de serie 
tipuri de rulmenți necesare 
industriei de autocamioane. 
Este vorba de rulmenți de au
tocamioane de 7 tone, rulmenți 
de tip car^anic și de alte ti
puri. Alte tipuri de rulmenți, 
cum ar fi cei de la caseta de 
direcție — rulmenți care se 
execută pentru prima dată în 
țară — se află în faza de omo
logare.

CE TREBUIE ÎNTREPRINS PENTRU CA

LUNCA MUREȘULUI SÂ REDEVINĂ FERTILĂ

,<wwwwwwwww\a/wwwwwwwsazwwszvwwwwvw\

i Largă desfășurare 
de forfe pentru

RECONSTRUCȚIE
» 1 l

ntreprinderea „Tîrnava“ 
-Mediaș: pînă la 1 iulie 
la întreaga capacitate

Am fost din nou. zilele 
acestea, în zona indus
trială a Mediașului, la în
treprinderea „TÎRNA- 
VA“.

— La numai zece zile 
de la prima inundație, 
cînd apa a ajuns in fabri
că la 2,80 m — ne relata 
tov. Letiția Stănilă, direc
toarea uzinei — datorită 
muncii avintate, spiritului 
de sacrificiu al muncito
rilor noștri, sprijinului nu
meroaselor echipe care 
ne-au sărit în ajutor din 
mai toate combinatele 
textile din Sibiu, Bucu
rești, Iași, Timișoara și 
altele — o bună parte din 
secții (țesătoria nouă, pre- 
parația, ajustatul fin, cen
trala termică) erau ca și 
gata pentru reluarea ac
tivității. A venit însă o 
nouă inundație și au fost 
năpădite de ape 724 de 
războaie, numeroase alte 
mașini și utilaje comple
xe. Pierderile, după eva
luarea ce s-a făcut, se ri
dică la 30,5 milioane lei.

— In ziua celei de-a 
doua inundații ne spu
neați că, în cel mai bun 
caz, uzina va lucra din 
nou, cu întreaga capacita
te, de la 10—15 august.

— Era doar o presupu
nere. Ulterior, hotărîrea 
colectivului a fost alta : 
15 iulie. Intre timp, s-au 
reanalizat toate posibilită
țile, s-au stabilit noi mă
suri — unele cu totul ex
cepționale — încît spe
ranțele cresc acum cu fie
care zi și termenul s-a a- 
propiat : 1 iulie. Repet, 
este vorba de intrarea în 
funcțiune a întreprinderii 
la întreaga ei capacitate. 
Fiindcă între 4 și 15 iunie 
au reintrat în producție 
secțiile apretură, vopsito- 
rie, finisaj ; filatura cu 
primele 20 de carde și țe
sătoria cu 50 de războaie 
tot în această perioadă 
au început să funcționeze, 
iar, după încă o săptămî- 
nă, vor lucra alte 462 de 
războaie.

Munca la vopsitorie, la 
apretură, la finisaj cu
noaște din nou pulsul 
hărniciei și priceperii ca 
și mai înainte. Nu lip-

sește nimic, totul este pus 
la punct în cele mai mici 
amănunte.

— Vedeți aoeste mașini 
de scămoșat 7 — ne spu
nea muncitorul Iosif Ban
dy de la secția finisaj. 
Vedeți zecile și sutele lor 
de mii de ace 7 Erau com
plet ruginite, au trebuit 
piese de schimb, montori 
speciali. Au fost chiar 
a doua zi și piesele de 
schimb și echipele spe
ciale de la fabrica „Auro
ra" și „Industria bumba
cului" din București, care 
să ne ajute. Dar, o dată 
scoase la lumină, utilajele 
ce vor lucra 7 — apărea o 
altă întrebare. Aveam să 
aflăm de o inițiativă cu 
totul excepțională a Com
binatului textil din Sibiu 
și a ministerului nostru : 
toate cele peste două mi
lioane mp de țesături, 
prinse de apele miloase 
ale Tîrnavei, in diferite

faze, au fost transpor
tate la diferite fabrici 
și uzine înrudite din 
București, Timișoara și al
tele, pentru a fi spălate 
și uscate. Vopsitoria, apre- 
tura, finisajul vor avea 
astfel din plin de lucru, 
pînă in ziua în care vor 
intra în funcțiune toate 
războaiele noastre.

De la tov. Mircea Iones- 
cu, director în cadrul Com
binatului textil Sibiu, am 
aflat că, în paralel cu 
punerea la punct a ve
chilor mașini și utilaje, 
se fac și importante mo
dernizări care vor asi
gura recuperarea rămi- 
nerilor în urmă. La 44 
de carde de la filatură, 
de pildă, se montează gar
nituri noi cu căni de for
mate mai mari ; se adap
tează trenuri de laminaj 
de mare întindere la 
toate ringurile, se înlocu
iesc fusele cu altele pen
tru viteze mai mari. Sînt

măsuri care vor duce la 
obținerea unui spor de 
producție de 300 tone pe 
an. La fel, în țesătorie ; 
aici vor fi montate 200 
de războaie noi (in prima 
urgență, 50), care vor da, 
în plus, 6,1 milioane mp 
țesături pe an. Aplicîn- 
du-se aceste soluții, apar 
concret două avantaje : 
1) chiar în condițiile în 
care a avut atît de mult 
de suferit de urma cala
mităților naturale, uzina 
poate spori, chiar din a- 
cest an, producția desti
nată exportului de la 50 
la 70 la sută ; 2) ea va 
avea toate condițiile crea
te să recupereze aproa
pe integral anumite res
tanțe ivite la contractele 
încheiate pentru acest an 
cu beneficiari de peste 
hotare.
Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scînteii”

• La fabrica de încălțăminte „Ardeleana" din ALBA IULIA pulsează din nou acti
vitatea productivă

In urma ploilor abun
dente care au căzut în luna 
mai în bazinul superior al 
Mureșului s-au produs 
mari inundații pe cea mai 
mare parte din cei 718,5 
km cît măsoară acest rîu 
pe teritoriul țării noastre. 
Din punct de vedere al 
bazinului hidrografic, Mu
reșul este al doilea rîu al 
țării — primul fiind Șire
tul. El își adună apele de 
pe o suprafață de 29 919 
km pătrați, ceea ce și ex
plică debitul său uriaș din 
perioada inundațiilor. Este 
suficient să amintim că la 
Arad, în ziua de 18 mal 
viteza apelor rîului Mureș 
era de 8 km pe oră, iar 
debitul de 2 250 metri cubi 
pe secundă. Cantitatea 
mare de apă care s-a re
vărsat peste terenurile din 
luncă, viteza ridicată și 
materialul transportat au a- 
fectat mari suprafețe agri
cole. După retragerea ape
lor s-a putut constata că 
pe toată lungimea Mure
șului s-au depus straturi 
mai mari sau mai mici 
de mii, pietriș. Acum tre
buie refăcută capacitatea 
productivă a solurilor care 
au avut de suferit în urma 
inundațiilor pentru a pu
tea fi reinsâmînțate. In 
articolul „Vindecarea pă- 
mîntului" (Scînteia din 5 
iunie a.c.) mai mulți oa
meni de știință au făcut o 
serie de recomandări cu 
privire la modul cum tre
buie lucrate terenurile a- 
fectate de revărsarea ape
lor și ce trebuie întreprins 
în vederea prevenirii alu
necărilor de teren. în ca
drul articolului de față re
dăm opiniile unor specia
liști de la direcțiile agri
cole din județele pe care 
4e traversează Mureșul în 
legătură cu acțiunile care 
trebuie întreprinse pentru 
a putea fi redate în circu
itul agricol suprafețele de 
teren respective.

Ing. Marcel Mogoșiu, di
rectorul direcției agricole 
a județului Mure? : In ju
dețul nostru, toată valea 
Mureșului de la Reghin și 
pînă mai jos de Luduș a 
fost inundată. Apele au 
stagnat timp de mai multe 
zile pe suprafețe mari, 
ceea ce a afectat mult 
culturile agricole. Inunda
țiile au provocat degradarea 
terenului care se va re
simți și în anii viitori. De 
aceea am trecut la execu

tarea unor ample lucrări 
de îmbunătățire a terenu
rilor care au avut de su
ferit de pe urma revărsă
rii apelor. Vreau să arăt 
că trebuie rezolvate o diver
sitate de probleme. Sînt te
renuri care au fost deja lu
crate, iar altele vor fi lu
crate pe măsura scurgerii a- 
pelor și zvîntarea lor. Altele • 
nu vor putea fi folosite în 
acest an din cauza depune
rilor de mii și pietriș. Te
renurile agricole mai zvîn-

puneri. De aceea, pe plan 
județean s-a hotărît ca 
întreprinderile de cons
trucții să ridice balastul de 
care au nevoie de pe tere
nurile agricole. Se cons
tată și o altă urmare a inun
dațiilor. Din cauza vitezei 
mari de înaintare a apei, 
stratul fertil de la supra
față a fost spălat și trans
portat și. ca urmare, a 
rămas o rocă tare ca as
faltul. Acesta este tabloul 
solului după retragerea

pentru a vedea ce compo
ziție au și în funcție de 
aceasta vom stabili cum 
să fie cultivat. Neajunsul 
constă în aceea că acest 
strat de nămol se usucă 
foarte greu. In. ceea ce 
privește depunerile de ni
sip și pietriș, sînt atît de 
mari încît singura soluție 
ar fi împingerea lui cu 
buldozerele în apropierea 
Mureșului pentru a se face 
din el un dig. Sînt pro
bleme pentru a căror re-

RĂSPUND LA ANCHETA NOASTRĂ DIRECTORII 
DIRECȚIILOR AGRICOLE DIN JUDEȚELE 
MUREȘ, ALBA, HUNEDOARA Șl ARAD

tate se însămînțează. Pînă 
acum am semănat peste 
1 000 hectare cu sfeclă de 
zahăr, 1 300 ha porumb, 165 
ha cartofi și alte culturi. De 
acum înainte vom semăna 
mai mult porumb de a că
rui reușită sîntem siguri. De 
asemenea, pășunile și tine
tele se grăpează, ceea ce va 
permite aerisirea solului și 
creșterea ierbii. Mai greu 
se lucrează terenurile înnă
molite. Nămolul mai sub
țire se usucă și crapă în
cît se poate lucra ușor, 
în schimb cel gros va tre
bui arat adine. Trebuie a- 
vute însă in vedere o serie 
de lucrări pentru regulari
zarea cursurilor de apă din 
județ. Se întocmește un 
studiu care vizează crearea 
unor acumulări pe afluenții 
superiori ai Mureșului, e- 
xecutarea de îndiguiri și 
regularizarea unor cursuri 
de apă. Același lucru este 
necesar să se facă și pe 
Tîrnave. In această privin
ță va trebui să primim un 
ajutor corespunzător din 
partea organelor centrale.

Ing. Nicolae Albu, di
rectorul direcției agricole a 
județului Alba : Și în ju
dețul Alba, efectele inun
dațiilor asupra solului sînt 
dintre cele mai variate. 
Dacă la Mînărade a rămas 
pe cîmp un strat gros de 
nisip, la Mihalț sînt de
puneri mari de pietriș. 
Aci, singura soluție este 
îndepărtarea acestor de-

apelor. Dar, așa cum este, 
trebuie să-1 folosim și 
încă din acest an. Arn 
purtat discuții cu ca
dre didactice de la Insti
tutul agronomic din Cluj 
asupra modului cum ar 
putea fi folosit cel mai 
bine terenul în fiecare caz 
în parte. în general, mer
gem pe fertilizări masive 
pentru a asigura plantelor 
agricole hrana necesară. 
De asemenea, pe măsură 
ce solul se zvîntă și tere
nul permite se lucrează la 
semănat. Am realizat a- 
ceastă lucrare pe o supra
față de 700 hectare. Ploile 
din ultimele zile ne-au ți
nut în loc. Sămînță avem, 
tractoare la fel. Numai 
timpul să ne lase să lu
crăm.

Ing. Aurel Nistor. direc
torul direcției agricole a 
județului Hunedoara : 30
la sută din suprafața agri
colă situată în valea Mu
reșului a fost inundată, 
culturile agricole fiind în 
cea mai mare parte cala
mitate. Se întîlnesc situa
ții din cele mai diferite de 
la o mîlire ușoară pînă la 
depuneri de nămol și pie
triș în grosime de 60 cm. 
fapt care impune luarea 
unor măsuri diferențiate 
privind executarea lucră
rilor de îmbunătățire a a- 
cestor terenuri. Stratul di 
mii este foarte bogat în 
materii organice. Am tri
mis probe la laborator

zolvare este necesar un 
sprijin multilateral din 
partea Ministerului Agri
culturii și Silviculturii. In 
județul Hunedoara sînt ab
solut necesare lucrări de 
desecare și de curățire a 
albiei rîurilor care sînt 
puternic colmatate.

In al doilea rînd. va tre
bui rezolvată problema a- 
lunecării de teren de la 
Homorod. Această alune
care nu numai că afectează 
o suprafață de teren de 
circa 100 hectare pe o pro
funzime care ajunge chiar 
la 10 metri, dar afectează și 
albia Mureșului. Cantita
tea imensă de pămînt care 
se deplasează ar putea 
bloca apele rîului. pe- 
riclitînd astfel o serie de 
localități : Aurel Vlaicu. 
Gelmar și chiar Orăștie. 
Au fost luate măsuri pen
tru drenarea terenului și 
consolidarea lui. Dar s-ar 
putea ca Intr-o noapte să 
se deplaseze această masă 
de pămînt. ceea ce, evi
dent. ar constitui un mare 
nerfcol. Soluția ar fi regu
larizarea albiei Mureșului 
pe o porțiune de teren. A- 
ceasta necesită, bineînțeles, 
studii, dar constituie solu
ția cea rc">i notei vi fă

Ing. Mihai Plopșoreanu, 
directorul direcției agricole 
a județului Arad : In ju
dețul nostru. revărsarea 
Mureșului a cauzat degra
darea solului pe întinderi 
mari. Pe unele tuprafețe

inundate s-au depus can
tități mari de mii, care ne 
dă cel mal mult de lucru 
la ora actuală. Am apelat 
la sprijinul oamenilor de 
știință. In județ au venit 
cadre didactice de la Insti
tutul agronomic din Timi
șoara, în frunte cu profeso
rul C. V. Oprea, și mai 
mulți cercetători de la 
stațiunea experimentală O- 
radea. Au fost luate sute 
de probe de sol care se a- 
nalizează atît la Timișoara, 
cît și la Oradea. în curind 
vom avea rezultate pentru 
toate terenurile care au 
fost inundate. Am proce
dat astfel deoarece ne-am 
gîndit că la ora actuală 
este cea mai bună for
mă de utilizare a oame
nilor de știință și a cer
cetătorilor care s-au ofe
rit să ne acorde ajutor. Ci- 
teva concluzii au și putut fi 
trase. De exemplu, se im
pune să se facă 'arături 
care să omogenizeze pă- 
mintul cu stratul de mii 
care s-a depus. In zonele 
unde apa s-a scurs s-a și 
lucrat, însămînțîndu-se di
ferite culturi și plantîndu- 
se legume. Consider că 
dacă vom fi sprijiniți cu 
îngrășăminte și ierbicide 
vom putea cultiva toată 
suprafața de teren care a 
fost afectată de inundații.

Intenționăm să edităm 
cît mai repede o broșură 
care să cuprindă indicații 
cu privire la modul cum să 
fie lucrate terenurile care 
au fost inundate.

★
Am reprodus mai am

plu în rîndurile de mai sus 
cele relatate de directorii 
direcțiilor agricole din ju
dețele situate de-a lungul 
Mureșului privind măsu
rile luate tn vederea utili
zării raționale a terenurilor 
afectate de inundații. Dar 
sînt de reținut, evident, și u- 
nele opinii referitoare la 
probleme privind lucrările 
de îmbunătățiri funciare 
necesare în această zonă pe 
care organele centrale vor 
trebui să le studieze și pe 
măsură ce se vor dovedi 
oportune să sprijine în
făptuirea lor.

Ion HERȚEG

• După retragerea apelor, o mină de ajutor în
tinsă sinistraților. Cadre didactice din Centrul uni
versitar Cluj ajută la strîngerea materialelor recu
perabile din ceea ce a fost, pînă nu de mult, o 

casă însorită din Dej

La C.E.I.L. Bistrița Năsăud

20 de ore
din 24...

Estimările de pînă acum indică o valoare a pagu
belor, pe total C.E.I.L. Bistrița Năsăud, de peste 50 
milioane lei. Deteriorarea drumurilor forestiere și a 
liniilor ferate a dus la blocarea a peste 250 000 mc 
masă lemnoasă, din cantitatea de 530 000 mc care 
mai rămăsese de exploatat pînă la tinele anului.

O serie de bazine au rămas inaccesibile, printre 
care Bistrița Bîrgăului, Colibița, Mita, Anieș și Leșul 
Izei. La unele din ele se putea ajunge înainte doar 
pe liniile căilor ferate forestiere ; acestea fiind dis
truse, în locul lor se construiesc drumuri auto, 
eeea ce necesită un mare volum de muncă. In 
afară de aceste bazine, mai sînt și altele închise, dal
ele pot fi redate în exploatare mai repede. Măsurile 
de primă urgență au fost luate și ele vizează limi
tarea pierderilor produse de calamități. S-au con
struit căi provizorii de acces pentru tractoare șl ate
laje, concomitent cu punerea In funcțiune a fabri
cilor de cherestea. Pentru recuperarea rămînerilor 
în urmă, lucrul a fost organizat in două schimburi 
a cite 10 ore. Combinatul a început să amenajeze 
o mare parte din drumuri, pentru ă-și crea cale de 
acces spre vechile căi forestiere. S-au primit multe 
buldozere, care, împreună cu utilajele șantierului de 
construcții forestiere Bistrița, lucrează Intens la re
medierea celor mai avariate căi de transport.

Mihai BÂZU 
corespondentul „Scînteii*

■| Ultimele două săptămîni au fost 
™ marcate în județul Buzău de 
eforturile deosebite ale cooperato
rilor pentru a scoate de sub ape 
noi terenuri, pentru a le pregăti 
pentru însămînțare. In momentul 
de față, mai sînt 18 000 ha neînsă- 
mînțate, dar munca pe ogoare este 
în toi și există certitudinea că, 
pînă la sfîrșitul săptămînii, încă 
6 000 de ha vor primi sămînța vii
toarei recolte. O mare parte din 
drumurile județene au avut de su
ferit de pe urma precipitațiilor că
zute recent. Circulația a fost între
ruptă în multe sectoare. S-au pro
dus alunecărt de teren pe drumul 
Berea—Chilii, iar pe drumul jude
țean Mihăilești—Vintileanca și 
Smeeni—Brădeanu inundații pe lun
gimi variind intre 2—3 km. înălți
mea apei ajungînd la aproape un 
metru. Cu ajutorul cetățenilor, an- 
trenindu-se in acțiune toate echi
pele de lucru ale direcției județene 
de drumuri și poduri, s-a reușit să 
se redea circulației In termene 
scurte. 2—3 zile, peste 125 km de 
drumuri județene. Importante lu
crări operative și bine executate 
au fost efectuate pentru refacerea

drumurilor forestiere distruse în 
masivele munților Buzău și Vran- 
cea, de către întreprinderea de 
construcții forestiere Buzău.

■| La întreprinderea mecanică 
“ Sadu, obiectivul cel mai greu 
lovit recent de furia apelor, din 
județul Gorj, și-au reluat activitatea 
alte noi secții. Aici a continuat 
acțiunea de curățire de noroi și mii 
a secțiilor, sectoarelor și drumu
rilor uzinale și a început operația 
de refacere a barajului de protec
ție a unității împotriva revărsării 
apelor pîrîului Sadu. Echipe de 
specialiști din uzinele „surori", pe
troliști și mineri din Gorj continuă 
verificarea instalațiilor de alimen
tare cu energie electrică, apă, gaze 
și aer, pregătind astfel alte capa
cități pentru a fi redate producției. 
Simultan, sute de militari ai for
țelor noastre armate și constructori 
de drumuri continuă îndepărtarea 
de pe șoseaua Valea Sadului-Petro- 
șani a celor circa 100 000 mc de pie
triș, aluviuni, bușteni aduse de ape 
în defileu. Au început să lucreze 
din plin majoritatea secțiilor fabri

cilor de cherestea Novaci și Baia de 
Fier, greu avariate de inundații, și 
s-a refăcut o însemnată parte din
tre drumurile forestiere, devenite 
cu cîteva zile în urmă impractica
bile.

■B în cadrul fabricii de piele și 
™“ încălțăminte „Crișul" din Ora
dea, Ia sectorul de tăbăcărle inun
dat de pîrîul Peța s-a reluat pro
cesul de producție, urmînd ca re
cuperarea producției, pierdută din 
cauza stagnării muncii, să aibă loc 
în cursul acestei luni. La fabrica 
de ulei „Interindustrial", peste 200 
de muncitori și specialiști au mon
tat motoarele șl au executat alte 
lucrări interioare, pentru a șterge 
urmările inundației. Se prevede ca, 
în dimineața zilei de 16 iunie, să-și 
reînceapă activitatea secția de îm- 
buteliere a uleiului. De asemenea, 
la Fabrica de cărămizi „Crișana", 
Baza de desfacere nr. 4 și la Depo
zitul de desfacere a gazelor liche
fiate, un mare număr de tineri din 
școlile orădene au muncit la eva
cuarea apelor.
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ACTIVITATEA POLITICO EDUCATIVA
IN SLUJBA

REFACERII
Alături de întregul nostru popor, 

populația județului Arad a Înscris, in 
cronica bătăliei împotriva forțelor 
dezlănțuite ale naturii, pagini de 
vibrant eroism. Nu mi-am propus să 
evoc aceste fapte în articolul de 
față. Subliniez doar că în atitudinile 
civice impresionante din acele zile, 
în eforturile supraomenești ale popu
lației Aradului pentru stăvilirea pu
hoiului, și-au găsit o puternică ex
presie trăsăturile înaintate, care con
figurează fizionomia morală și spiri
tuală a oamenilor din patria noastră, 
înalta lor conștiință socialistă. Iar 
în aceste trăsături, dezvoltate pe 
fondul prefacerilor adinei ce s-au 
petrecut în viața economică și socia
lă a țării noastre în anii socialismu
lui, sînt încorporate și roadele susți
nutei munci politico-educative desfă
șurate de organele și organizațiile de 
partid.

Acum, după ce am învins primej
dia, patriotismul fierbinte, devota
mentul oamenilor muncii din județul 
nostru față de cauza socialismului își 
găsesc un vast cîmp de manifestare 
în munca avîntată pentru refacere. 
Valoric, pagubele pricinuite de cala
mități însumează aproximativ 37 mi
lioane lei în industrie — din cauza 
stagnărilor producției în timpul cît 
muncitorii s-au aflat mobilizați pe di
guri — și 100 milioane lei în agricul
tură, la care se adaugă marile pagu
be provocate de distrugerea totală 
sau parțială a numeroase gospodării 
ale cetățenilor din localități ca Lipo- 
va, Săvîrșin ș.a.

Este evident că sarcinile mari ce 
stau în fața județului vor putea fi cu 
atît mai bine îndeplinite cu cît or
ganele și organizațiile de partid vor 
desfășura în rîndurile tuturor catego
riilor de oameni o vie muncă politico- 
educativă, care să țină mereu trează 
conștiința înaltelor lor îndatoriri, să 
potențeze la maximum trăsătorile 
eticii noi, socialiste. Direcția funda
mentală în care comitetul județean 
de partid orientează in prezent în
treaga sa activitate politico-educati
vă este concentrarea tuturor energi
ilor pentru recuperarea pierderilor 
suferite, pentru deplina refacere și 
dezvoltare a potențialului economic 
al județului, pentru continuarea in 
același ritm viu, mereu ascendent, a 
operei de construcție socialistă.

Dintre multiplele căi și mijloace 
ale muncii politico-educative, cea 
mai mare eficientă o are munca vie. 
directă, de Ia om la om. Evenimen
tele pe care le-am trăit recent au 
confirmat cu prisosință acest adevăr, 
în perioada de supremă încleștare cu 
stihiile naturii, cînd trebuiau elabo
rate, coordonate și executate cu vi
teza fulgerului acțiuni de însemnă
tate vitală, nu mai era, desigur, timp 
pentru emiterea unor informări scrise, 
adrese. Spre a fi eficientă, fiecare 
măsură reclama imperios scurtarea 
la maximum a circuitului constata
re—decizie—execuție, o muncă de 
conducere vie, concretă, contactul 
direct, nemijlocit cu oamenii. Și efec
tiv, membrii comitetului județean 
și al celorlalte organe locale de par
tid, activiștii s-au aflat permanent în 
mijlocul maselor. Așa s-a reușit să 
fie mobilizate rapid forțe umane și 
materiale impresionante, să se cîș- 
tige bătălia cu furia apelor dezlăn 
țuite. Iată de ce acum, cînd ne-am 
angajat cu toate torțele noastre în- 
tr-o altă bătălie — bătălia pentru 
refacere, pentru normalizare — sîn- 
tem hotăriți să transformăm acest stil 
de muncă in stilul propriu, caracteris
tic tuturor organizațiilor de partid din 
județul nostru. In aceste zile, înce- 
pind cu primul secretar al comitetu
lui județean de partid și pînă la se
cretarii și membrii birourilor orga 
nizațiilor de bază din întreprinderi, 
instituții, cooperative agricole, în
tregul activ de partid se află in mij
locul colectivelor de muncă unde 
Iau cunoștință de stările de lucruri 
existente, do propunerile și sugestiile 
oamenilor, chibzuieso împreună mâ

Ștefan MOCUȚA, 
secretar al Comitetului județean 

Arad al P.C.R.

șurile cele mal bune, mai eficiente 
de dezvoltare a activității productive, 

în desfășurarea muncii politico-edu
cative, am pornit de la ideea că pen
tru a-și mobiliza întreaga capacitate, 
toate energiile creatoare în munca 
de refacere, este necesar ca fiecare 
colectiv să aibă o imagine clară a 
pierderilor suferite în întregul județ 
și, mai ales, să știe cu claritate care 
sînt sarcinile directe ce-i revin Ia 
locul specific de muncă și cum, pe 
ce căi pot fi ele îndeplinite, repede 
și bine. în acest scop am folosit toate 
mijloacele de propagandă și agitație 
audio-vizuale de care dispunem, atît 
pe plan județean, cit și local. La 
Uzina de vagoane și la unitatea nr. 1 
„30 Decembrie" a combinatului tex
til, de pildă, s-a calculat că stagnările 
în producție în zilele luptei împotri- 
va pericolului inundațiilor au însu
mat un număr de 18 400 om/zile, res- 
pectiv 200 000 ore/om — timp în care 
s-ar fi realizat o producție globală în 
valoare de 12 160 000 lei, respectiv
1 272 000 lei. Afișe înfățișînd sarcini
le concrete ce revin colectivelor aces
tor întreprinderi în vederea recupe. 
rării pagubelor au fost răspîndite în 
principalele locuri de muncă. Cunos- 
cînd situația grea creată, muncitorii, 
inginerii, tehnicienii din aceste în
treprinderi, ca de altfel din toate 
unitățile economice arădene, au ac
ționat prompt, hotărînd în adunări 
operative pe secții, pe grupe sindi
cale să recupereze pierderile în cel 
mai scurt timp posibil. Colectivul 
uzinei de vagoane, de pildă, a hotă- 
rît să introducă un regim prelungit 
după necesitățile producției la toate 
locurile de muncă și să lucreze în 
fiecare lună cîte o duminică, iar sa
lariul cuvenit pentru aceste duminici 
— care se ridică la circa 4 milioane 
Iei — să fie depus în contul central 
de ajutorare a sinistraților. Hotărîri 
similare au luat numeroase alte co
lective de munejî. Așa se și explică 
faptul că, cu toate greutățile întîmpi- 
nate în luna mai. întreprinderile din 
municipiul Arad au reușit în mare 
măsură să lichideze pierderile, să în
deplinească planul producției globa
le pe primele 5 luni ale acestui an 
în proporție de 101,9%, iar unele din
tre ele să dea chiar însemnate can
tități de produse peste plan.

Impresionant se manifestă spiritul 
solidarității frățești cu unitățile eco
nomice care au fost greu afectate de 
inundații în alte județe și în județul 
nostru. Bunăoară, în întreprinderile 
arădene sînt constituite în prezent 
brigăzi din muncitori de diferite me
serii, care se deplasează în localită
țile calamitate din județ, acordînd 
sprijin unităților economice, precum 
și sinistraților pentru a-și reface gos
podăriile. O expresie grăitoare a a- 
celuiași spirit patriotic o constituie 
faptul că populația județului nostru 
a depus pînă în prezent la contul
2 000 — contul omeniei — aproape 
4 milioane lei.

în ultimele zile, colectivele între
prinderilor din județ, reanalizînd po
sibilitățile de sporire a producției, au 
hotărît să-și suplimenteze angaja
mentele în întrecerea socialistă luate 
la începutul anului, spre a-și aduce 
astfel o contribuție cît mai substanția
lă la recuperarea pagubelor pricinuite 
de inundații. In aceste condiții, mun
ca politico-educativă a 
de partid urmărește să 
atenția oamenilor spre 
de noi rezerve interne
posibilă realizarea și depășirea 
gajamentelor luate , spre
majore, calitative ale activității pro
ductive ce condiționează eficiența 
ei : îmbunătățirea indicilor de utili, 
zare a timpului de lucru Și a capaci-

organizațiilor 
concentreze 

descoperirea 
care să facă 

an-
aspecteie

Festivalul filmului balcanic
Cea de-a doua zi a Festivalului 

filmului balcanic a fost dedicată Re
publicii Populare Bulgaria. După a- 
miază și seara la cinematograful „Re
publica" din Constanța, iubitorii 
celei de-a șaptea arte s-au Intîlnit cu 
realizatori și interpreți din filmele 
prezentate : regizorul de filme de ani
mație Todor Dinov, președintele A- 
sociației cineaștilor din Bulgaria, ac
trița Branimira Antonova, protago
nista filmului artistic „Mărturia", 
Zako Heskia, regizorul filmului artis
tic „Al 8-lea“ și actorul Stoicio Man- 
galov, interpret în același film.

Producțiile cineaștilor din țara 
cină au fost primite cu interes, 
lîngă scurt-metrajele „Icoanele

Și 
au

raporturilor 
și, mai ales, 
în fața noii

afiș" l-a de- 
„A1 8-lea“. 
trecut 

la cel

ve- 
Pe 
re-

vin printre noi". „Mii de berze" 
„Lecția de vioară", constănțenii 
vizionat filmul artistic „Mărturia" in 
regia Iul Iakim Iakimov — film care 
abordează problema 
dintre părinți și copii 
problemele ce se pun 
generații.

Seara, „capul de
ținut producția artistică 
Filmul, premiat anul trecut cu 
„Trandafirul de aur" la cel de-al 
Vll-lea Festival al filmului bulgar de 
la Varna, este inspirat din lup
tele duse de partizanii bulgari în 
timpul celui de-al doilea război mon
dial.
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teatre
• Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor (la Are
nele Romane) : Concert- spectacol 
— 20.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu1* (la Ateneul Român) : 
„Muzică vieneză din epoca de aur 
a valsului44. Dirijor : Mircea Ba- 
sarab — 20.
• O.S.T.A. prezintă la Sala Pala
tului ; Concert de muzică ușoară 
cu Cliff Richard - 16,30.
• Opera Română ; Lacul lebede
lor — 19,30.
• Teatrul de operetă : Suzana — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Moartea 
ultimului golan — 20.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Leonce și Lena — 20; (sala 
din str. Alex. Sahia) : Puricele în 
ureche — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste
— 19,30.
• Teatrul Giulești ; Nunta lui Fi
garo — 19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) ; Boeing-Boeing
— 19,30.

t v
10,43 Vizita tn Franța a tovară

șului Nicolae Ceaușescu. 
Transmisiune directă de la 
Paris.

18,00 Deschiderea emisiunii. „Ex- 
Terra’ 70“ — emisiune-con- 
curs cu premii.

18.20 Sub semnul profesiunii — 
emisiune pentru tineret. Ce 
vreți să știți despre școlile 
de specializare postliceală ?

18,45 Sport.
19,15 Anunțuri — publicitate.
19.20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,10 ‘ -
20,25

Muzică populară românească. 
Prim plan. Acad. prof. Mil- 
tiade Filipescu.
Rîdeți cu... Jerry Lewis. 
Buletin de știri.
Muzicorama T.V. 
Telejurnalul de noapte.
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tății mașinilor și utilajelor, dimi
nuarea cheltuielilor materiale de 
producție.

Dar să exemplific ; în prezent, una 
din problemele importante ce se ri
dică la uzina de vagoane privește 
însușirea cil mai rapidă și mai te
meinică a tehnologiei de fabricație a 
vagonului acoperit pe două osii des
tinat exportului. Conul de lumină al 
activității politico-educative desfășu
rate de comitetul de partid din uzină 
este îndreptat, de aceea, cu priorita
te, către acest obiectiv, folosindu-se 
din plin stația de radioamplificare, 
gazeta uzinală, brigada artistică de 
agitație, agitația vizuală din uzină și, 
firește, munca de la om la om. Sar
cinile mari pe care le are de înde
plinit unitatea nr. 1 „30 Decembrie" a 
combinatului textil impun o preo
cupare sporită pentru a asigura o 
productivitate cît mai înaltă la fie
care loc de muncă. Comitetul de 
partid de aici, analizînd această pro
blemă, a ajuns la concluzia că există 
încă mari posibilități de folosire mai 
rațională a forței de lucru. S-a tre
cut la reorganizarea unor locuri de 
muncă, cum ar fi la nevedit, trans
portul și ambalarea semifabricatelor, 
au fost redistribuite sarcinile pe oa
meni, s-au luat măsuri de mecanizare 
a unor lucrări și simplificare a anu
mitor evidențe, toate aceste măsuri 
fiind însoțite de o largă explicare, 
pînă la ultimul om, a avantajelor 
lor, a scopurilor urmărite. Este evi
dent de pe acum că prin aplicarea 
lor se va obține 
mare, la un preț

Semnificative 
care domnește în 
prindere, pentru ___
de a obține rezultate cît mai mari în 
producție sînt numeroasele inițiati
ve, propunerile valoroase pornite din 
ateliere și secții pentru valorificarea 
de noi și noi rezerve ale producției. 
Amintesc, de pildă, inițiativa echipei 
conduse de comunistul loan Gherner, 
de la secția boghiuri a uzinei de va
goane, care a lansat chemarea să nu 
mal existe nici un intirziat, nici o 
lipsă nemotivată din producție. Popu
larizarea largă a acestor inițiative, 
prin gama diversă de mijloace a 
muncii politice de masă, dezvoltă 
emulația între muncitori, stimulează 
spiritul de exigență și autoexigență, 
de înaltă responsabilitate în pro
ducție.

In agricultură, munca politico-edu- 
cativă este orientată in prezent către 
mobilizarea tuturor țăranilor coope
ratori și a lucrătorilor agricoli pen
tru folosirea la maximum a fiecărei 
zile și ore de muncă, in scopul re- 
insămințării terenurilor calamitate, 
redresării legumicultorii, sporirii ge
nerale a producției agricole. La in- 
tîfriirile pe care membrii biroului și 
ai activului comitetului județean de 
partid le au in aceste zile cu comu
niștii, cu factorii de răspundere din 
comune, o dată cu dezbaterea preve
derilor recentelor hotărîri ale condu
cerii partidului și statului privind 
ajutorarea sinistraților și stimularea 
dezvoltării zootehniei, se analizează 
posibilitățile existente în fiecare uni
tate agricolă, modul în care pot fi va
lorificate toate rezervele în vederea 
dezvoltării producției. Președinți ai 
cooperativelor agricole de producție, 
directori ai întreprinderilor agricole 
de stat, brigadieri, șefi de echipe din 
comunele Sagu, Simand, Pecica, Olari, 
Sîntana Vinga. Mailat ș.a. au 
făcut propuneri prețioase privind 
sporirea numărului de animale con
tractate cu statul, cultivarea unui nu
măr mai mare de hectare cu legume, 
în special cu roșii, valorificarea mai 
bună a suprafețelor cultivate cu fi
nețuri. Mergînd pe teren zi de zi 
în comune, în unitățile agricole, vă- 
zînd cum muncesc oamenii, ne con
vingem tot mai mult că, în pofida 
calamităților care au afectat o mare 
suprafață de teren agricol din jude
țul nostru, pierderile vor putea fi 
recuperate, contribuția țărănimii din 
județul Arad la buna aprovizionare 
a populației va fi la înălțimea cerin
țelor.

Printr-o neslăbită muncă organi
zatorică și politico-educativă, prin 
exemplul viu al comuniștilor, organi
zația noastră județeană de partid se 
va afla mereu în fruntea bătăliei 
pentru refacere, pentru normalizare, 
pentru realizarea integrală a sarcini
lor de plan pe acest an și traducerea 
în viață a programului de dezvol
tare multilaterală a țării elaborat de 
partid.

o producție mai 
de cost mai scăzut, 
pentru atmosfera 
aceste zile în intre- 
hotărirea oamenilor
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cinema
• Dreptul de a te naște : PATRIA
- 9; 11,30; 14; 16,30; ’*• •• ,B
• Salariul groazei : 
RUL — 9; 12; 15; 18;
NA DOINA — 20,30.
• Ferestrele timpului
- 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
• Cazul sergentului Grișa : LU
MINA — 9—15,45 în continuare ; 
18,15; 20,45.
• Afurisitul de bunic: FESTI
VAL — 9, 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. 
O Jurnalul unei cameriste : CA
PITOL — 9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,30; 
21.
• Acei oameni minunați în mași
nile lor zburătoare : GRADINA 
CAPITOL - 20,15.
• Sub semnul lui Monte Cristo : 
REPUBLICA — 9,15; 11,30; 13,45; 
16,15, 18,45; 21,15, BUCUREȘTI — 
8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 19; 
21, STADIONUL DINAMO — 20,30; 
GRADINA FESTIVAL — 20,15.
• Operațiunea Lâontine : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45.
• Misteriosul X din Cosmos : FA
VORIT — 10; 15,30; 18;............... ”
LODIA — 9; 11,15; 13,30
20.45, GRADINA AURORA
• Program 
pentru copii
• Vînătorui 
NA — 11,30;
• Asterix și 
NOI — 9—21
• Cei 1 000 de ochi ai doctorului 
Mabuse : FEROVIAR — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, MODERN — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Articolul 420 (ambele serii) ; 
CINEMATECA (sala Union) — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• Marile vacanțe : EXCELSIOR
- 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 
20,30.
• Așteaptă pînă se
GRIVIȚA - 10,30; 16; 18,15 
FLOREASCA — 15,30; 18; . ,
TOMIS — 9—17 în continuare ; 19, 
la grădină — 20,30.
• Acțiunea „Vulturul* : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,15; 
17,45; 20, GIULEȘTI — 15,30; 18; 
20,30.
• Te iubesc, te iubesc : BUZEȘTI
- 15,30; 18.
O Joc dublu tn serviciul secret: 
DACIA — 8,45—20,30 în continuare.
• My fair lady î BUCEGI — 10;
17, la grădină - 20,15.
• Reîntoarcerea lui Surcouf: 
UNIREA — 16; 18,15, la grădină — 
20,30.
• Răzbunătorul : LIRA — 15,30;
18, la grădină — 20,15, PROGRE
SUL — 15,30; ltf, GRADINA PRO
GRESUL PARC — 20,30, VITAN — 
15,30; 18, la grădină - 20,30.
• 24 — 25 nu se Înapoiază : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Urmărirea : FERENTARI — 
15,30; 18; 20,15.
• Via Mala : COTROCENI — 15,30; 
18; 20.
• Fantomele se grăbesc : PACEA
- 16; 18; 20.
• Bună ziua, contesă : CRIN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15.
• Warlock : VOLGA — 15,30; 18;
20.30.
• Rlo Bravo : VIITORUL — 16; 19.
• Freddy șl cîntecul preriei : 
AURORA — 9; 11; 13; 16; 18,15;
20.30. FLAMURA — 11; 16; 18,15;
20.30.
• Dansînd Sirtakl : MIORIȚA — 
11; 15; 17,30; 20, GRADINA BU
ZEȘTI — 20,30.
• Al 8-lea ; MOȘILOR — 15,30; 18.
• Splendoare în iarbă : GRĂDI
NA MOȘILOR — 20,30.
• ...să ucizi o pasăre etntătoare : 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
• Tinerețe fără bătrînețe : MUN
CA — 10; 16; 18; 20.
• Ghici cine vine la cină ? : COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.

19; 21,15. 
LUCEAFA- 

21, GRADI-

CENTRAL

20,30, ME- 
; 16; 18,30;

20,15. 
de desene animate 

î DOINA — 10.
de căprioare : DOI- 
13,45; 16; 18,15; 20,30. 
Cleopatra : TIMPURI 
în continuare.

întunecă :
20,30,
20,30,

t
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După acest preambul la 
vacanța de vară — pe xca- 
re-1 reprezintă, de fapt, săp- 
tămîna dintre încheierea 
cursurilor școlare și serbă
rile de sfîrșit de an școlar 
(15—20 Iunie), cînd au Ioc 
numeroase acțiuni cultural- 
educative — vacanța de va
ră, „vacanța mare" atît de 
așteptată de elevi, va intra 
în drepturilt sale.

Ca și în anii anteriori, și 
în vara aceasta se va iniția 
o gamă foarte variată de ac
țiuni și manifestări specifice 
perioadelor de vacanță, toate 
cu puternice valențe forma
tive și educative, deopotri
vă îndrăgite de elevii de 
toate vîrstele, devenite de 
mult tradiție în organizarea 
odihnei copiilor și tineretu
lui școlar din patria noas
tră. Voi aminti, în primul 
rînd, taberele de la munte, 
de la mare și din alte loca
lități pitorești ale țării, care 
oferă condiții optime pentru 
odihnă și tratament. Numai 
în cele aproape 100 de ta
bere organizate de către U- 
niunea Generală a Sindica
telor vor fi găzduiți, în 
acest an, circa 100 000 de 
elevi. Asemenea tabere vor 
funcționa în majoritatea ju
dețelor țării. Aș menționa, 
de asemenea, taberele de pe 
litoral — Năvodari, Schitu, 
2 Mai-Mangalia, Costinești 
— care vor primi și în a- 
ceastă vară circa 20 000 de 
elevi, îndeosebi pe cel care 
au nevoie de tratament he- 
liomarin. In toate taberele 
vor fi găzduiți un mare nu
măr de copii din zonele 
calamitate, toate județele 
afectate de inundații acor
dînd prioritate acestor copii 
în trimiterile la odihnă.

Un alt capitol al vacanței 
de vară, cu largă audiență 
în rîndurile elevilor, îl re
prezintă excursiile și dru
mețiile. Un număr mare de 
elevi vor participa la 
cursii interjudețene, 
căror itinerare le vor 
loci cunoașterea tot 
profundă a patriei, cu
musețile și bogățiile ei, cu 
trecutul ei glorios și măre
țele realizări ale prezentu
lui socialist. Numai din fon
durile centrale se vor orga
niza asemenea excursii pen
tru circa 100 000 de elevi. 
Numărul elevilor care vor fi 
cuprinși în tabere și ex
cursii este însă mult mai 
mare, pentru că, așa cum 
s-a întîmplat și în anii tre- 
cuți. în toate județele se 
desfășoară acțiuni similare 
prin posibilități locale.

Pe lîngă astfel de activi
tăți de vacanță și multe al
tele, care angajează o parti
cipare colectivă a tineretu
lui școlar, vor fi și nume
roase cu caracter individual, 
cum ar fi : lectura, munca 
în gospodăria părinților, 
exersarea într-un anumit 
domeniu artistic (muzică, 
pictură, sculptură etc.), 
practicarea sporturilor, co
lecționarea și confecționarea 
de diferite materiale legate 
de obiectele de învățămînt 
studiate în timpul anului, 
școlar, menite să sporească 
dotarea muzeelor și labora
toarelor școlare sau a colec
țiilor personale ale elevilor. 
In plus, o bună parte din
tre elevi, din clasele mari,

ex
ale 

mij- 
mai 
tru-

îndeosebi din licee și școli 
profesionale, care și-au ex
primat dorința să participe 
direct la refacerea zonelor 
care au avut de suferit de 
pe urma inundațiilor, vor 
dedica o parte a vacanței 
muncii patri <tice, contribu
ției la diferite acțiuni de 
larg interes cetățenesc. Și 
în vara aceasta. Consiliul 
Național al Organizației

manifestare capacității de 
creativitate a elevilor, le 
dezvoltă aptitudinile și de
prinderile de a-și autoorga- 
niza propria activitate, cor.- 
tinuîndu-se astfel acțiunea 
educativă desfășurată în 
timpul anului școlar, in ca
drul lecțiilor și al activități
lor extradidactice. Pentru 
că — nu trebuie să uităm 
nici un moment — vacan-

M SE W
DESFĂȘURA

VA£AN]A DE VARĂ
A ȘCOLARILOR

Eugen BLIDEANU
director general în Ministerul învâfâmîntuîui

100 de tabere la munte, la mare și înG
diferite localități pitorești, unde vor fi găz
duiți 100 000 de elevi ® Condiții deosebite 
pentru odihna copiilor din zonele calami
tate • Circa 100 000 de elevi vor fi cu
prinși în excursii interjudețene • Conti
nuarea firească, prin activități și mani
festări specifice vacanței, a muncii edu
cative desfășurate de școală și familie ® 
Participarea largă a tineretului școlar la 
acțiunile patriotice de refacere a localită

ților lovite de inundații

ței, la organizarea șl pregă
tirea ei sînt chemați să-și 
dea contribuția toți factorii 
de răspundere, cărora socie
tatea noastră le-a încredin
țat sarcini privind educația 
tineretului. La buna organi
zare și desfășurare a va
canței elevilor, la realizarea 
conținutului ei educativ și 
atractiv participă, in pri
mul rînd, intr-o strinsă con
lucrare, Ministerul învăță- 
mintului, C.C. al U.T.C., 
Consiliul Național al Orga
nizației Pionierilor și orga
nele lor in subordine, pină 
la școli și la organizațiile 
de copii și tineret din cadrul 
acestora. De asemenea, la 
crearea condițiilor necesara 
menite să asigure elevilor o' 
odihnă cît mai plăcută vor 
participa și alte ministere 
și organizații centrale care 
aduc, in acest scop, o con- fc 
tribuție specifică : Uniunea 
Generală a Sindicatelor, Mi
nisterul Sănătății, Comitetul 
de Stat pentru Cultură și 
Artă, Ministerul Transpor
turilor, O.N.T., Radiotelevi- 
ziunea ș.a. Toate aceste in
stituții și organizații consti
tuite, pe țară, în Comanda
mentul central 
rii vacanței și, respectiv, în 
comandamente 
luat din timp 
tru ca vacanța din acest an, 
preluînd și îmbogățind ex
periența bună din anii an
teriori, să ofere elevilor o- 
dihna necesară, binemerita
tă, după un an de muncă, 
asigurînd continuitatea ne
întreruptă a procesului edu
cativ. O grijă deosebită se 
va acorda alcătuirii progra
melor cultural-artistice și 
sportive din tabere, fixării 
itinerarelor și desfășurării 
excursiilor și drumețiilor, 
inițierii a diferite modali
tăți de recreare și îmbo
gățire spirituală pentru 
timpul cînd copiii rfenîn 
acasă, în diferite oraf ni

al organiză-
județene, au 
măsuri pen-

Pionierilor va organiza ace
le așa-numite tabere pe ap
titudini — pentru circa 3 000 
de pionieri — școlarii cei 
mai dotați, cîștigători ai 
unor concursuri și competi
ții școlare de gimnastică 
artistică, orientare turistică, 
„Cutezătorii". auto-rache- 
to-modele, radioamatori, 
carting, foto, cineclub etc ; 
tot așa, C.C. al U.T.C. va 
iniția unele tabere speciale 
pentru elevii din activul or
ganizației,

Toate acestea, ca și cele 
din prima categorie, solicită 
din plin spiritul de iniția
tivă, oferă cîmp larg de

țele au menirea să continue, 
prin forme specifice, proce
sul de influențare educativă 
a tineretului școlar, proces 
care nu cunoaște și nu 
poate să cunoască pauze, 
întreruperi, discontinuități. 
Odihna, atît de necesară, 
mai ales organismelor în 
dezvoltare, trebuie să ofere 
și să asigure elevilor atît 
posibilități de a-și reface 
energiile consumate și de a 
dobîndi noi puteri pentru 
eforturile viitoare, cît și de 
a-și îmbogăți experiența de 
viață, de a-și lărgi orizon
tul cultural.

Dată fiind funcția educa
tivă multilaterală a vacan-

timpul cînd copiii ri&iîn 
acasă, în diferite oraf ni 
localități.

Fiind o etapă • muncii 
educative cu un specific 
propriu, vacanța solicită, 
desigur, in continuare pre
zența și acțiunea factorilor 
educativi — școala, în 
primul rînd, cadrele didac
tice, organizațiile de U.T.C. 
și pionieri. De asemenea, 
în perioada de vacanță în
datoririle și responsabilită
țile educative devin și mai 
evidente pentru părinți, in- 
trucît acum elevii își petrec 
tot timpul în mijlocul fami
liei. Se cere din partea a- 
cestora o grijă sporită pen
tru modul în care copiii îșl 
petrec și folosesc timpul li
ber, pentru a se evita lipsa 
de ocupație, inactivitatea, 
cît și excesele în practica
rea unei activități sau a 
unei preocupări unilaterale 
care, deopotrivă, ar putea 
să dăuneze odihnei și sănă
tății elevilor.

Elevilor, ca un modus vi- 
vendi li s-ar putea reco
manda pe timpul vacanței : 
să nu treacă o zi în care să 
nu facă ceva folositor pen
tru ei, pentru familiile lor 
și pentru colectivitățile în 
care trăiesc ; oricît de mici 
ar fi astfel de fapte și ac
țiuni, ele au însemnătate 
prin semnificația lor și a 
puterii de înrîurire asupra 
personalității în formare a 
fiecăruia.

Imagine din Piața Unirii din lași Foto : Gh. Vințilâ
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Concertele orchestrei
simfonice din Bamberg

Sentimentul pregnant pe ca- 
re-1 ai cînd asculți Orchestra 
simfonică din Bamberg este a- 
cela al fluentei muzicii ce se 
deapănă fără artificii. Acordată 
perfect, posedînd instrumente cu 
o excelentă emisie, avînd școala 
sincronizării, a respectării parti
turii, „calitatea" și „limpezimea" 
execuțiilor s-au dovedit irepro
șabile. au impresionat prin acu
ratețe. Instrumentiștii sînt în 
primul rînd „executanți". înțe- 
legind prin aceasta rolul de a 
tălmăci fidel notele ce le sînt 
încredințate, dar depășind evi
dent o tehnică medie, îngrijită, 
ferită de fisuri. Pentru partidele 
respective, de exemplu, „corzi", 
sau ..alămuri" sau „lemne", exe
cuția devine astfel unitară. în
chegată. La semnul dirijorului, 
răspunsul era atît de prompt și 
firesc îneît părea lucrată fiecare 
partitură cu fiecare instrumen
tist. Și atita timp cty muzica era 
lăsată să se depene fără un a- 
port individual exagerat. fără 
intervenții excesive ale orches- 
tranților. am avut exemplul clar 
că desfășurarea apărea impre
sionant de închegată, așezată pe 
solide concepții muzicale. In
strumentiștii sînt cu adevărat 
interpreți in acest ansamblu, din 
momentul în care au dovedit că

stăpînesc tehnica instrumentu
lui, că intr-adevăr cunosc fie
care piesă, nuanțele și mișcările 
fiind intrate in reflex, că știu să 
facă o fuziune deplină cu oricare 
grup de instrumente din orches
tră, cu întreaga orchestră. Din 
primele măsuri ale uverturii Ia 
opera „Euryanthe" am simțit fi
nețea apelului și a răspunsului 
dintre dirijor și orchestră. Inter- 
preții au clădit un Weber ro
mantic, mai mult savuros decît 
sentimental, apropiindu-se de 
înclinația noastră de a asculta 
muzica așa cum este decît așa 
cum am dori-o să fie. „Meta
morfozele" Iui Hindemith au a- 
părut ca o construcție luminată, 
in care fiecare schimbare dina
mică căuta și determina, neră- 
mînînd fără a conchide, impre- 
sionînd prin lipsa de cochetărie 
în fața muzicii, prin pledoaria 
susținută cu franchețe. Se înce
tinea sau grăbea pasul muzicii 
— cum s-a desfășurat simfonia 
a Vil-a de Beethoven — dar to
nul curgător, incisiv, implacabil 
„maiestuos" beethovenian era 
lăsat să intre în fluidul inter- 
preți-ascultători direct. fără 
punctări și sublinieri, fără îngro- 
șarea ideilor. Dacă amintim de 
„Menuetul" Simfoniei „Linz" de 
Mozart ntț putem să nu remar
căm că atît tema sprințară de

început, cît și calmul „trio-ului* 
aveau tonuri diferite, dar parcă 
emise de același glas, interpre
tările orchestrei simfonice din 
Bamberg fiind mal puțin preo
cupate de contraste, de situații 
sau stări caracterizate în parte, 
cit de efectul general, de impre
sia sonoră totală care să decu
pleze, să capteze. Cel mai bun 
exemplu în acest sens a fost „Till 
Eulenspiegel" mai puțin spiri
tualizat, dar plăcut ca putere na
rativă. ca descriere fluentă. Cu 
totul deosebită — Simfonia I 
de Brahms ; lucid construită, lu
cid echilibrată ea nega motivul 
tragic absolut, replica frîntă. as
cuțită. nu accepta nici melanco
lia oboiului, nici freamătul ace
lor corzi perfect unduite — atîta 
timp cît derularea nu uita de 
Timp Simfonia I de Brahms 
era transmisă nu cu sentimen
tul noului și al neașteptatului, ci 
din emoția unor muzicieni care 
înțelegeau Brahms, care filtrau 
momentele prin emoția unică, 
puternică, a întregului opus. La 
pupitru. Heinz Wailberg s-a do
vedit un dirijor preocupat de e- 
sența muzicii, la care spectaculos 
a fost doar efectul captării flu
xului orchestrei și al transmite
rii lui direct spre public.

Smaranda OȚEANU

Printre preocupările de 
face vacanța copiilor lor 
mai plăcută și instructivă, pă
rinții includ și asigurarea pu
blicațiilor pe care aceștia le 
citesc in cursul anului. Costul 
abonamentelor la publicațiile 
pentru copii și tineret, pe în
treaga perioadă a vacanței de 
vară, se achită la oficiile 
P.T.T.R., factorii poștali și la 
difuzorii din școlt

LUCRĂRILE CONFERINȚEI

INTERNATIONALE DE MOTOARE
CU ARDERE INTERNĂ

Cea de-a doua Conferință interna
țională de motoare cu ardere internă 
și-a început lucrările luni după-amia- 
ză în Sala mică a Palatului Republi
cii din Capitală. Organizată de Aca
demia Republicii Socialiste România, 
în colaborare cu ministerele Indus
triei Construcțiilor de Mașini, învă- 
țămîntului, Industriei Metalurgice, 
Industriei Petrolului și Transportu
rilor, conferința se înscrie ca un eve
niment remarcabil în viața științifică, 
conturindu-se drept cea mai impor
tantă reuniune internațională ce a 
avut loc pînă acum în acest domeniu.

La lucrări participă academicieni, 
profesori universitari, numeroși spe
cialiști din institutele de cercetare și 
proiectare, din uzine și din unități de 
exploatare, studenți din țara noastră. 
Prezența a circa 300 de specialiști din 
25 de țări ale lumii — printre care 
unele din cele mai reprezentative 
personalități din domeniul motoare
lor cu ardere internă — reflectă ma
rele interes manifestat față de această 
reuniune.

Tn ședința inaugurală, cuvîntul de 
deschidere a lucrărilor a fost rostit

de prof. dr. docent ing. George Bără- 
nescu, rectorul Institutului politehnic 
din București, președintele Comitetu
lui de organizare a conferinței.

Au mai rostit cuvîntări de salut 
prof. dr. docent Gheorghe Buzdugan, 
președintele Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, acad. Miron Ni- 
colescu, președintele Academiei Re
publicii Socialiste România, Alexan
dru Mărgăritescu, adjunct al minis
trului industriei construcțiilor 
mașini, Alexe Popescu, adjunct 
ministrului învățămîntulul.

în zilele următoare, pînă la 20 
nie, lucrările se vor desfășura la
stitutul politehnic din București. în 
cadrul a 10 secții de specialitate.

în perioada 22—27 iunie, dezbaterile 
de ordin teoretic vor ti îmbinate cu 
un schimb de experiență direct ce se 
va desfășura în cadrul unor ,,mese 
rotunde", la Sinaia, Brașov, Constan
ța șl Galați și care vor prilejui, tot
odată, pentru oaspeți, formarea unei 
Imagini reale asupra efortului și rea
lizărilor țării noastre în domeniul 
industrializării.

de 
al

îu-
In-

(Agerpres)
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Cu prilejul^ vizitei^ tovarășului

Nicolae Ceaușescu in Franța

TELEGRAME DE LA
ORDUL AVIONULUI

In drum spre Paris, președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a trimis, de la 
bordul avionului prezidențial, cu prilejul zborului deasupra R.P. 
Ungare, Austriei, R.F. a Germaniei și Elveției următoarele tele
grame :

Tovarășului JANOS KADAR
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 

Socialist Ungar

Tovarășului PAL LOSONCZI
președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare 

BUDAPESTA
Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Populare Ungare, 

vă transmit dumneavoastră și întregului popor ungar un salut 
tovărășesc și calde urări de sănătate și fericire, de succes deplin 
în nobila operă de construire a socialismului și apărarea păcii.

Excelenței Sale
Domnului FRANZ JONAS

președintele federal al Republicii Austria
' VIENA

Zburînd peste teritoriul țării dumneavoastră, am plăcerea să 
vă transmit, dumneavoastră și întregului popor austriac un cordial 
sa^ut prietenesc și cele mai calde urări de sănătate și fericire, 

progres și prosperitate.

Excelenței Sale
Domnului GUSTAV LV. HEINEMANN

președintele Republicii Federale a Germaniei
BONN

Cu prilejul trecerii peste teritoriul Republicii Federale a Ger
maniei, doresc să vă adresez dumneavoastră și poporului țării 
dumneavoastră calde urări de sănătate și fericire, de prosperi
tate și pace.

Excelenței Sale
HANS PETER TSCHUDI

președintele Confederației Elvețiene
BERNA

Survolînd teritoriul Elveției doresc să vă transmit dv. și po
porului elvețian urările mele cele mai bune de fericire, prospe
ritate și progres.

Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Am aflat cu profundă emoție vestea inundațiilor dezastruoase care 
au îndoliat frumoasa dumneavoastră țară.

în numele poporului congolez, al partidului și guvernului său, ca și 
al meu personal, rog pe Excelența Voastră să transmită familiilor greu 
încercate, poporului, partidului și guvernului român asigurarea celei 
mai profunde simpatii și sincerele mele condoleanțe.

Cu înalte considerațiuni,

Comandant MAR.IEN N'GOUABI
Președintele Republicii Populare Congo

Pe adresa unor organizații obștești 
și întreprinderi din țara noastră con
tinuă să sosească telegrame prin ca
re organizații similare, firme, dife
rite persoane de peste hotare își ex
primă solidaritatea cu poporul român 
greu încercat în urma catastrofalelor 
inundații care s-au abătut asupra u- 
nor întinse zone ale țării și convin
gerea că urmările acestei calamități 
vor fi înlăturate in scurt timp.

Astfel, la CENTROCOOP au sosit 
telegrame de compasiune din partea 
președintelui Uniunii cooperativelor 
de consum — V.D.K. din R.D. Ger
mană, Heinz Fahrenkrog, precum și 
din partea Uniunii Cooperatiste din 
Khartum (Sudan).

Comitetul Național pentru Apăra
rea Păcii a primit o telegramă de 
oompasiune semnată de Mark și Cor- 
rine Chamberlin din Gresham 
(S.U.A.).

întreprinderii „Chimimport" i-a 
fost adresată o telegramă de compa
siune de către Horst Gruner, in nu
mele firmei „I.C.C." din Austria.

(Urmare din pag. I)

Esențial este ca imediat ce se retrag 
apele, iar pămintul sg zvintă, să se 
treacă Ia semănat, chiar pe porțiuni 
mai reduse. Au fost asigurate canti
tăți îndestulătoare de semințe din hi
brizi timpurii și extratimpurii, din 
alte soiuri de plante care se insămîn- 
țează acum. în sprijinul județelor 
afectate de inundații au fost trimise 
din sudul țării numeroase tractoare 
și utilaje agricole. Acum, cînd vremea 
s-a îmbunătățit este necesar să se fo
losească intens timpul bun de lucru 
pentru a se însămînța fiecare porțiu
ne de teren.

Oamenii muncii din agricultură, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, și-au exprimat hotărîrea să 
muncească mai bine pămintul și, pe 
această cale, să obțină cantități cit 
mai mari de produse agricole cu care 
să contribuie la compensarea pierde
rilor cauzate de calamitățile naturale 
abătute asupra unor județe. Pe a- 
ceasti linie se înscrie și chemarea 
țărănimii din județul Teleorman a- 
dresată tuturor cooperativelor agri
cole de producție, întregii țărănimi 
să smulgă pămintului tot ce poate da, 
să vîndă statului mai multe produse 
agroalimentare. Cu siguranță, această 
chemare va găsi un larg ecou în rîn- 
durile întregii țărănimi care este ho- 
tărîtă ca, în ciuda condițiilor climatice 
mai puțin favorabile din acest an, să 
obțină o producție agricolă superioa
ră. Experiența a demonstrat că una 
din căile principale de sporire a re
coltelor medii la hectar o constituie 
realizarea la timp și la un nivel agro
tehnic ridicat a lucrărilor de în
treținere a culturilor. Mai ales în 
condițiile din acest an cînd umidita
tea excesivă a determinat îmburuie- 
narea culturilor, executarea prașile- 
lor cit mai repede cu putință și în- 
tr-un număr corespunzător cerințe
lor fiecărei culturi devine condiția ho- 
tărîtoare a obținerii unor recolte mari 
Din datele centralizate, în cursul zilei 
de sîmbătă 13 iunie la Ministerul A- 
griculturii și Silviculturii, rezultă că

O altă telegramă a sosit la Coman
damentul pompierilor din partea co
lonelului P. Collinet, secretar gene
ral al Comitetului tehnic internațio
nal de prevenire și stingere a incen
diilor.

(Agerpres)

Plecarea unei delegații de activiști 
ai P.C.R. in R.D. Germană

Luni dimineața a plecat la Berlin 
o delegație a P.C.R., condusă de to
varășul Valter Roman, membru al 
C.C. al P.C.R., directorul Editurit po
litice, pentru a participa la Confe
rința științifică cu tema „Rolul 
crescînd al partidelor comuniste în 
procesul revoluționar al construcției 

în întreprinderile agricole de stat pri
ma prașilă mecanică a fost efectuată 
în proporție de 86 la sută la porumb, 
94 la sută la floarea-soarelui și 31 la 
sută la soia, iar prașila manuală la 
culturile respective s-a făcut în pro
porție de 97, 94 și 100 la sută. De 
asemenea, s-au prășit mecanic a doua 
oară 58 la sută din suprafețele ocu
pate cu porumb. 83 la sută din cele 
cu floarea-soarelui și 25 la 6Ută cu 
soia.

Lucrările de întreținere avansează 
rapid și în cooperativele agricole.

Mersul lucrărilor 
agricole

Prima prașilă s-a făcut pe 70 la sută 
din suprafețele cultivate cu porumb,
95 la sută din cele cu floarea-soare
lui și 92 la sută cu sfeclă de zahăr.

Suprafețele pe care s-au efectuat 
lucrările de întreținere sînt, pe an
samblu, destul de mari. însă procen
tele globale ascund diferențe mari de 
la un județ la altul, de la o unitate 
agricolă la alta. Să luăm, de exemplu, 
citeva județe pe care Ministerul A- 
griCulturii și Silviculturii, ținînd sea
ma de condițiile naturale, le-a gru
pat in zona a doua. Prima prașilă la 
porumb a fost făcută în proporție de
96 la sută în județul Gorj, 89 la sută 
Mehedinți ; 87 la sută Prahova ; 76 
la sută Vîlcea : 43 la sută Dîm
bovița și 29 la sută Argeș. După cum 
se vede, executarea prășitului în ju
dețele Argeș și Dîmbovița continuă 
să fie rămas mult în urmă. Cînd 
vor întreprinde organele de partid și 
de stat din aceste județe măsuri or-

Cronica zilei
Luni după-amiază a plecat la Mos

cova tovarășul Mihail Roșianu, 
președintele Consiliului General 
A.R.L.U.S., pentru a lua parte la în- 
tilnirea internațională a reprezentan
ților opiniei publice sovietice și a ac
tiviștilor asociațiilor de prietenie cu 
U.R.S.S. de peste hotare, organizată 
cu prilejul aniversării centenarului 
nașterii lui V. I. Lenin.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți activiști ai Consiliului 
General A.R.L.U.S., precum și I. S. 
Ilin, ministru consilier al Ambasadei 
Uniunii' Sovietice la București.

La sosire, pe aeroportul Șereme- 
tievo. delegația română a fost întîm- 
pinată de V. I. Konotop, președintele 
Conducerii centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-română, și de alte 
persoane oficiale.

A fost de față ambasadorul Româ
niei la Moscova, Teodor Marinescu.

★
Cu același avion a plecat spre pa

trie V. K. Luks, președintele Filialei 
Letone a Asociației de prietenie so- 
vieto-române. care a făcut o vizită 
In țara noastră la invitația Consiliului 
General A.R.L.U.S.

★
Președintele Comitetului de Stat 

pentru energia nucleară, prof. Ion 
Ursu, care a participat la lucrările 
celei de-a 18-a ședințe a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru folosi
rea energiei atomice în scopuri paș
nice de la Varna s-a înapoiat în Ca
pitală.

★
Luni a plecat la Ystad (Suedia) de

legația Consiliului național al femei
lor, formată din tovarășele Constan
ța Stan, membră a Consiliului na
țional al femeilor, și Ecaterina Rusu 
Mihăilescu. redactor-șef adjunct al 
revistei „Femeia", pentru a participa 
la întîlnirea reprezentantelor organi
zațiilor de femei din țările Europei, 
consacrată securității și cooperării în 
Europa, care va avea lot între 16 și 
18 iunie a.c.

★
Luni seara, s-a înapoiat în Capi

tală delegația Uniunii Tineretului 
Comunist, formată din Gheorghe 
Stoica, secretar al C.C. al U.T.C., 
Chirilă Costică, prim-secretar al Co
mitetului județean Cluj al U.T.C., 
Milxai Diaconu, activist al C.C. al 
U.T.C., și Ioan Marinescu, membru al 
Biroului Consiliului pentru munca in 
rîndul elevilor, de pe lingă C.C. al 
U.T.C., care la invitația unor orga
nizații de tineret din Finlanda, a fă
cut o vizită în această țară.

★
între 17 și 21 iunie 1970 va avea 

loc cel de-al patrulea simpozion in
ternațional al Comitetului tehnic 
internațional de prevenire și stin
gere a incendiilor in localitatea 
„Miinster" din Republica Federală a 
Germaniei. La acest simpozion va 
participa și o delegație a Comitetu
lui Național C.T.I.F. din Republica 
Socialistă România, condusă de co
lonel Țoropoc Benone.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru 17, 18 și 19 

iunie. în țară : Deși aspectul căldu
ros al vremii se va menține în pri
ma parte a intervalului, instabilitatea 
vremii se va extinde treptat de la 
vest spre est, manifestîndu-se sub 
formă de averse și descărcări elec
trice, mai frecvente în Oltenia, Ba
nat, Crișana și Maramureș. Vîntul va 
sufla potrivit. Temperatura în scă
dere ușoară la începutul intervalului. 
Minimele vor oscila între 7 și 17 gra
de, iar maximele între 18 și 28 grade.

în București : Vreme in general 
călduroasă mai ales în prima parte 
a intervalului. Cerul va fi variabil, 
favorabil aversei de ploaie. Vînt slab. 
Temperatura in scădere ușoară la 
sfîrșitul intervalului.

socialismului și comunismului", orga
nizată de C.C. al P.S.U.G.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășul 
Ilie Rădulescu, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Au fost prezenți membri ai amba
sadei R. D. Germane la București.

(Agerpres)

ganizatorice și tehnice care să per
mită realizarea unui ritm mai viu la 
lucrările de întreținere a culturilor 
așa cum se realizează în județele ve
cine ?

Același lucru se poate afirma și 
despre alte județe. De exemplu, pri
ma prașilă s-a făcut în proporție de 
40 la sută în cooperativele agricole 
din județul Alba și numai de 10 la 
sută în cele din județul Hunedoara ; 27 
la sută jn județul Cluj și numai 6 
la sută în județul Sălaj. Toate aces
tea permit să se tragă concluzia că, 

în unele locuri, conducerile de uni
tăți agricole, organele agricole jude
țene nu se ocupă cu suficientă răs
pundere de executarea lucrărilor de 
întreținere. Este adevărat că in săp- 
tămina care a trecut a plouat exa
gerat de mult pentru această perioa
dă. Dar în interesul țărănimii, al eco
nomiei țării este limpede de înțeles 
că culturile nu pot fi lăsate pradă 
buruienilor.

Sint, în aceste zile, numeroase alte 
lucrări agrieole de făcut și care 
vizează, in egală măsură. sporirea 
producției agricole. Pe prim plan sint 
acțiunile care se desfășoaiă. in 
această perioadă, in Iegumieultură. 
în timpul cel mai scurt trebuie în
cheiat plantatul tomatelor in cimn. 
lucrare care s-a făcut in proporție de 
109 la sută în întreprinderile agricole 
de stat și 95 la sută în cooperativele 
agricole de producție. Au rămas de 
plantat suprafețe mai mari indeo-

ÎNCHEIEREA VIZITEI ÎN IUGOSLAVIA 
A DELEGAȚIEI PARLAMENTARE ROMÂNE

La invitația Scupștinei Federale a 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, o delegație a Comisiei de 
politică externă a Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Româ
nia a vizitat Iugoslavia între 11 și 15 
iunie a.c. Din delegație au făcut par
te : Mihai Dalea, președintele comi
siei, șeful delegației, și deputății Ște
fan Voicu, Alexandru Ionescu și Siito 
Andras.

în timpul șederii la Belgrad, dele
gația română a purtat convorbiri cu 
delegația Comitetului de politică ex
ternă al Vecei Popoarelor și al Vecei 
Social-Politice, delegație din care au 
făcut parte Stana Tomașevici-Arne- 
sen, președintele Comitetului de po
litică externă al Vecei Popoarelor, 
șef al delegației, și deputății : Marian 
Barișici, Iosip Djerdja, Djurica Joj- 
kie, Șandor Mesaros, Mito Micajkov, 
dr Naidan Paste și Mara Rădic. La 
convorbiri a fost prezent ambasado
rul României la Belgrad, Vasile Șan- 
dru.

Delegația română a fost primită de 
Milentie Popovici, președintele 
Scupștinei Federale a R.S.F. Iugosla
via.

Convorbirile au decurs într-o at
mosferă prietenească, în spiritul în
crederii și respectului reciproc, rele- 
vînd convergență de opinii, existența 
unor puncte de vedere identice sau 
apropiate asupra problemelor exami
nate.

în cadrul ședințelor de lucru s-a 
făcut un larg schimb de vederi asupra 
problemelor internaționale de strin
gentă actualitate. Cele două delegații 
și-au exprimat .îngrijorarea în legă
tură cu focarele de război și crize 
din lume, cu consecințele acestora 
asupra relațiilor internaționale.

Delegațiile s-au informat reciproc 
asupra activității și poziției țărilor 
lor în legătură cu principalele pro
bleme ale vieții politice internațio
nale.

Deputății iugoslavi au informat des
pre pregătirile Iugoslaviei pentru cea 
de-a treia conferință a șefilor de stat 
și de guvern ai țărilor nealiniate, 
precum și cu privire la pregătirile 
pentru cea de-a 25-a sesiune — jubi
liară — a Organizației Națiunilor U- 
nite.

Deputății români au informat des
pre preocupările și activitatea țării 
pe plan internațional, pentru pro
movarea păcii și securității în Europa 
și în întreaga lume ; ei s-au referit 
la inițiativa privind convocarea eon

ii
La plecarea din Belgrad, delegația 

română a fost condusă de Stana To- 
mașevici-Arnesen, președintele Co
mitetului pentru politică externă al 
Vecei Popoarelor, Marian Barișici. 
membru al Comitetului de politică 
externă al Vecei social-politice, și 
alte persoane oficiale. A fost de față 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Belgrad, Vasile Șandru.

★
La reîntoarcerea în țară a delega

ției, pe aeroportul Otopeni, erau

Vernisajul expoziției documentare 

„IUGOSLAVIA AZT‘
în cadrul schimburilor culturale 

dintre Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia, luni la amiază s-a des
chis, in sala de expoziții a Institu
tului de arhitectură „Ion Mincu“ din 
Capitală, expoziția documentară „Iu
goslavia azi“, organizată de Comi
tetul de Stat pentru Cultură și Artă. 
Expoziția, care constituie un nou pri
lej de a cunoaște realizările remar
cabile obținute de oamenii muncii din 
țara vecină și prietenă, cuprinde circa 
140 de fotografii, infățișînd lupta po
poarelor Iugoslaviei pentru eliberare, 
pentru construirea noii societăți, as
pecte din activitatea economică, so
cială, precum și peisaje și locuri tu
ristice pitorești. Sînt expuse, de ase
menea, albume și cărți de artă. La 
deschidere au fost prezenți Vasile 
Dinu, vicepreședinte al C.S.C.A., 
membri ai conducerii Asociației ar
tiștilor fotografi, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Exter
ne. oameni de artă și cultură, zia
riști. Au fost de față Iso Njegovan, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai ambasadei, 
șefi ai unor misiuni diplomatice și 
alți membri ai corpului diplomatic. 
Cu prilejul vernisajului au rostit a- 

sebi în județele Olt, Timiș, Dîmbo
vița, Mehedinți. Suprafețe mari au 
de plantat unele județe din Transil
vania. Este necesar să se acționeze 
hotărit pentru realizarea tutuior su
prafețelor prevăzute a se cultiva cu 
diferite sortimente de legume și să 
înceapă pregătirile in vederea însă- 
mințării și plantării culturilor succe
sive.

Nu de mult, ziarele au publicat Ho
tărîrea Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. și a Consiliului de Miniștri 
privind îmbunătățirea prețurilor de 
cumpărare a animalelor și produselor 
animaliere, precum și alte măsuri 
pentru dezvoltarea zootehniei — hotă- 
rire care a fost primită cu multă 
satisfacție de către toți oamenii mun
cii din agricultură, văzînd în ea un 
puternic stimulent pentru sporirea 
producției de carne și lapte. Desigur, 
măsurile preconizate vor influența 
favorabil dezvoltarea zootehniei și 
îmbunătățirea aprovizionării popu
lației cu produse de origine animală, 
însă pentru ca prevederile hotărîrii 
să se materializeze este necesar ca, în 
fiecare unitate agricolă să se asigure 
furaje îndestulătoare necesare efec
tivelor de animale. Tn cooperativele 
agricole recoltatul lucernei s-a făcut 
pe 86 la sută din suprafețe, iar la tri
foi — numai pe 17 la sută. Este 
adevărat că din cauza ploilor fu
rajele se usucă mai greu. Dar 
lucrarea nu trebuie să întîrzie pentru 
că există pericolul ca lucerna și tri
foiul să se deprecieze. O dată cu 
încălzirea timpului, peste tot trebuie 
să se acorde cea mai mare atenție 
cositului, transportului, depozitării 
furajelor. Există o mare bogăție de 
nutrețuri verzi și trebuie desfășurată o 
largă acțiune in vederea stringerii și 
conservării lor cu grijă.

Lucrările agricole s-au aglomerat. 
Ele trebuie executate insă Ia timp și 
de bună calitate — condiție hotărî- 
toare pentru sporirea producției a- 
gricole. De aceea, organele și orga
nizațiile de partid, direcțiile agricole 
și uniunile cooperatiste sînt chemate 
să sprijine și să îndrume în perma
nență activitatea oamenilor muncii de 
pe ogoare incit toate lucrările de se
zon să fie făcute la vreme. 

ferinței general-europene, la necesi
tatea statornicirii unor relații de bu
nă vecinătate și înțelegere în Bal
cani, la necesitatea întăririi rolului 
Organizației Națiunilor Unite în pro
movarea păcii și colaborării între po
poare.

O atenție deosebită a fost acordată 
problemelor europene și, in special, 
realizării securității pe continent. A 
fost subliniat rolul parlamentelor 
din statele europene și al par
lamentarilor în procesul de creare 
a unui climat de încredere re
ciprocă în Europa, de dezvolta
re a legăturilor și colaborării in
tre toate țările europene, pe baza 
principiilor egalității în drepturi, in
dependenței și suveranității, respec
tului reciproc și neamestecului în tre
burile interne.

S-a realizat un schimb de păreri 
asupra relațiilor din Balcani, asupra 
posibilităților de colaborare balcani
că, de sporire a contribuției parla
mentelor la statornicirea și promo
varea bunei vecinătăți, a colaborării 
între țările acestei zone. De comun a- 
cord, s-a subliniat că promovarea și 
dezvoltarea relațiilor bilaterale și 
multilaterale între țările balcanice 
constituie căi importante către aces
te țeluri.

Participanții la convorbiri au con
statat cu satisfacție dezvoltarea bune
lor relații dintre România și Iugosla
via, au relevat prietenia ce lea
gă popoarele lor, corespunzător 
intereselor comune ale acestora. 
Delegațiile au subliniat însemnă
tatea orientării celor două țări 
spre promovarea colaborării econo
mice, spre dezvoltarea în ritm rapid 
a cooperării în producție. S-a proce
dat la un schimb de experiență pri
vind activitatea comisiilor de politică 
externă ale celor două parlamente.

’ Ambele delegații au subliniat uti
litatea întilnirilor directe între re
prezentanții parlamentelor celor două 
țări și ai organismelor acestora, pre
cum și a continuării schimbului de 
păreri dintre comisiile de politică ex
ternă, ca o contribuție la întărirea 
continuă a colaborării româno-iugo- 
șlave, la sporirea eforturilor comune 
în lupta pentru idealurile socialismu
lui și păcii.

Delegația română a propus ca ur
mătoarea întîlnire a reprezentanților 
comisiilor de politică externă să aibă 
loc la București. Invitația a fost ac
ceptată cu plăcere.

*
prezenți Maria Groza, vicepreșe
dinte al M.A.N., Aurel Vijoli, pre
ședintele Comisiei economico-finan- 
ciare a M.A.N., Ilie Rădulescu, vice
președinte al Comisiei pentru politică 
externă a M.A.N., Nicolae Ecobescu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, și alte persoane oficiale. Au 
fost de față Iso Njegovan, ambasa
dorul R.S.F. Iugoslavia la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

locuțiuni prof. dr. docent Mihail 
Ghelmegeanu, vicepreședinte al Con
siliului pentru răspîndirea cunoștin
țelor cultural-științifice, și ambasa
dorul Iso Njegovan.

, (Agerpres)

SPORT
CUPA DAVIS

Iugoslavia - România 3-2
în meciul de la Maribor echipa de 

tenis a Iugoslaviei a învins cu scorul 
de 3—2 echipa României calificîn- 
du-se pentru finala zonei europene 
(grupa A) a „Cupei Davis'. în ulti
mul meci iugoslavul Franulovici l-a 
învins cu 1—6, 5—7, 6—4, 6—4, 6—0 pe 
Ion Țiriac (România).

★
Luni după-amiază s-a întors în 

Capitală echipa de fotbal a țării 
noastre care a participat la turneul 
final al campionatului mondial din 
Mexic.

Turneul final al C. M. 
de fotbal

Inversarea locurilor 
de disputare

Comisia de organizare a campio
natului mondial de fotbal s-a întru
nit in prezența președintelui F.I.F.A., 
Stanley Rous. S-au discutat două 
probleme importante : omologarea re
zultatelor din „sferturile" de finală și 
desemnarea orașelor gazdă ale semi
finalelor. în ceea ce privește rezul
tatele, comisia a examinat un protest 
al echipei U.R.S.S. privind nevalabi- 
litatea golului înscris de echipa Uru- 
guayului S-a precizat că potrivit re
gulamentului orice reclamație trebuie 
să fie înaintată cel mai tîrziu cu o 
oră după sfîrșitul meciului, ori dele
gatul F.I.F.A. a primit nota de-abia 
seara, Ia cinci ore după terminarea 
partidei. în afară de aceasta, purtă
torul de cuvint al F.I.F.A., Rene 
Courte. a reamintit că hotărîrfle luate 
de arbitru pe teren sînt definitive și 
ele nu pot face obiectul unui apel. 
Rezultatul meciului Uruguay-U.R.S.S. 
a fost omologat cu scorul de 1—0 in 
favoarea echipei uruguayene. Cu pri
vire la terenurile unde se vor juca 
semifinalele, Stanley Rous a propus 
ca meciul Italia-R.F. a Germaniei să 
se joace la Ciudad de Mexico, iar 
partida Brazilîa-Uruguay să se dis
pute la Guadalajara. Propunerea a 
fost acceptată și imediat au fost nu
miți comisarii F.I.F.A. : Hidalgo la 
Ciudad de Mexico și McGuire la Gua
dalajara.

viața internațională

Alegerile pentru
Sovietul Suprem al U.R.S.S.
MOSCOVA 15 (Agerpres). — Peste 

150 milioane de alegători sovie
tici s-au prezentat duminică la urne 
pentru a-i desemna pe deputății în 
organul suprem al puterii de stat 
din U.R.S.S. — Sovietul Suprem. 
Alegerile au început la ora 6 dimi
neața. ora locală, în toate republici
le Uniunii Sovietice, al cărui terito
riu se întinde pe șase fuse orare. 
Așa se explică faptul că votul a 'n- 
ceput în Ciukotka — în Extremul 
Orient al U.R.S.S., atunci cînd la 
Moscova era încă simbătă seara.

Ziarul „Pravda" de luni evidenția
ză că ziua alegerilor a luat înfăți
șarea unei adevărate sărbători a în
tregului popor sovietic. Este relevată 
participarea activă a celor înscriși pe 
listele electorale. In timpul campa
niei electorale, desfășurate timp de 
peste două luni și jumătate în Uni
unea Sovietică, la întilnirile dintre 
candidați și alegători, în discuțiile 
purtate în întreprinderi, pe circum

Zborul navei cosmice
„Soiuz-9“

• UN COMPLEX DE EXPERIENȚE EFECTUATE IN CEA DE-A 
10-A ZI DE LUCRU • CORECTAREA TRAIECTORIEI IN SCOPUL 

VERIFICĂRII SISTEMELOR DE DIRIJARE A NAVEI

MOSCOVA 15 (A-
gerpres). — Luni la 
ora 13,00 (ora Mosco
vei) nava cosmică 
„Soiuz-9“ se afla în 
spațiul extraterestru 
de 327 de ore, încheind 
cea de-a 220-a rotație 
în jurul Pămintului.

Cosmonauții au ter
minat, la ora 3 dimi
neața, cea de-a 14-a zi 
de lucru în Cosmos. 
(Ziua lor de lucru nu 
corespunde zilei ca
lendaristice și durează 
în medie 16 ore). Po
trivit programului, cos
monauții au executat 
un complex de expe
riențe, au realizat fo
tografii ale suprafeței 
Pămintului, mai ales 
în zona continentului 
african, și au corectat 
traiectoria navei. A- 
ceastă corecție a fost 
înfăptuită în cursul 
celei de-a 208-a rota
ții în scopul verifică
rii sistemelor de diri
jare a navei. Orienta
rea lui „Soiuz-9“ a fost 
realizată înainte de 
pornirea motorului

atît prin comenzi ma
nuale cît și cu ajuto
rul automatelor.

Cosmonauții se simt 
bine, capacitatea lor 
de muncă continuă să

COMUNICAT
cu privire la ședința a 28-a 

a Comisiei Permanente C.A.E.R. 
de comerț exterior

între 8 și 11 iunie 1970 a avut loc la 
Moscova ședința a 28-a a Comisiei 
permanente C.A.E.R. de comerț ex
terior.

La ședința comisiei au luat parte 
delegațiile R. P. Bulgaria, R. P. Un
gare, R. D. Germane, R. P. Mongole, 
R. P. Polone, Republicii Socialiste 
România, U.R.S.S., R. S. Cehoslovace. 
De asemenea, in conformitate cu A- 
cordul dintre Consiliul de Ajutor Eco
nomic Reciproc și guvernul R.S.F. 
Iugoslavia, Ia ședința comisiei a par
ticipat o delegație a R.S.F. Iugo
slavia.

în calitate de observatori, la 
ședință au luat parte reprezentanții 
R. D. Vietnam, ai R.P.D. Coreene și 
ai Republicii Cuba. La ședința comi
siei au luat parte reprezentanții Băn
cii internaționale pentru colaborarea 
economică.

SOFIA

După convorbirile 
bulgaro - austriece

Luni și-a încheiat vizita oficială în 
R.P. Bulgaria, Franz Jonas, preșe
dintele federal al Austriei ; ea se în
scrie pe linia ascendentă a intensifi
cării relațiilor multilaterale dintre 
R.P. Bulgaria și Republica Austria 
și a contactelor tot mai frecvente 
dintre conducătorii celor două țări.

în comunicatul dat publicității la 
încheierea vizitei, se arată, intre al
tele, că în cadrul convorbirilor bul- 
garo-austriece a avut loc un schimb 
de păreri asupra unui larg cerc de 
probleme ale relațiilor bilaterale și 
ale vieții internaționale. Ambele 
părți, se arată în comunicat, au sub
liniat cu satisfacție dezvoltarea rod
nică și continuă a relațiilor prietenești 
dintre R.P.B. și Austria, care repre
zintă un exemplu de coexistență 
pașnică între două state cu orînduiri 
social-politice diferite. O atenție deo
sebită a fost acordată cooperării in
dustriale și colaborării tehnico-știin- 
țifice reciproce. S-a căzut de acord 
de a se studia problema încheierii 
unei convenții consulare între cele 
două țări.

în cadrul convorbirilor de la Sofia, 
problema securității europene a 
ocupat un loc central. Ambele părți 
au relevat importanța convocării 
conferinței general europene, expri- 
mîndu-și convingerea că ea va con 
tribui la reducerea tensiunii și la 
crearea unui climat de încredere care 
va înlesni soluționarea problemelor 
complexe legate de securitatea euro
peană.

Gh. IEVA
Sofia.
In aceeași zi, președintele Franz 

Jonas a sosit la Budapesta, într-o 
vizită oficială.

scripții, s-a făcut o amplă trecere 
în revistă a realizărilor obținute de 
poporul sovietic în cei patru ani care 
au trecut de la alegerile precedente 
și au fost dezbătute pe larg sarcinile 
care stau în fața țării în perioada ce 
urmează. *

Pentru cele 1517 locuri de depu- 
tați in Sovietul Uniunii și Sovie'ul 
Naționalităților ale Sovietului Su
prem au candidat reprezentanți ai 
oamenilor muncii de cele mai diverse 
profesii și din rîndul tuturor popoare
lor și naționalităților Uniunii Sovieti
ce. Printre candidați s-au numărat 
conducători de partid și de stat so
vietici, printre care Leonid Brejnev, 
Alexei Kosighin, Nikolai Podgornii.

Comisia centrală electorală a Uni
unii Sovietice, întrunită duminică 
seara în ședință de lucru, a consta
tat că, pînă la ora 18,00 — ora Mos
covei, 98,99 la sută din numărul ce
tățenilor înscriși pe listele electorale 
își exprimaseră votul.

Experiment medical la bordul navei „Soiuz-9". 
V. Sevastianov (dreapta), in postură de „doctor", 
efectuează o serie de teste medicale în condițiile 

imponderabilității

se mențină la un nivel 
suficient de ridicat, iar 
starea lor de spirit 
este bună.

Zborul navei „Soiuz- 
8“ continuă.

Comisia a examinat problemele 
decurgînd din hotărîrile sesiunii a 
XXIV-a a C.A.E.R. și ale ședinței a 
47-a a Comitetului executiv al con
siliului și a adoptat hotăriri cores
punzătoare.

La ședința comisiei au fost exa
minate rezultatele tratativelor și în
cheierii de către țările membre 
C.A.E.R., precum și de către R.S.F.I., 
a protocoalelor privind livrările reci
proce de mărfuri pe 1970.

Volumul livrărilor reciproce, con
venit între țările membre C.A.E.R. în 
protocoalele pe anul 1970, depășește 
cu 8,2 la sută volumul livrărilor reci
proce din protocoalele pe anul 1969 
și cu 13,1 la sută volumul prevăzut 
pentru anul 1970 în acordurile de 
lungă durată.

Comisia a examinat problemele le
gate de întărirea rolului și perfecțio
narea acordurilor comerciale de lungă 
durată și a protocoalelor anuale pri
vind schimbul de mărfuri, precum și 
cele privind extinderea practicii 
încheierii contractelor de lungă du
rată, în vederea asigurării in conti
nuare a dezvoltării comerțului exte
rior dintre țările membre C.A.E.R.

Comisia a aprobat raportul către 
Comitetul Executiv al Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc cu privire 
la activitatea Comisiei permanente 
C.A.E.R. de comerț exterior și la 
activitatea viitoare a acesteia și, de 
asemenea, a examinat alte probleme 
de colaborare ale țărilor membre 
C.A.E.R. și R.S.F.I. în domeniul co
merțului exterior, adoptînd recoman
dări corespunzătoare.

Ședința comisiei s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de înțelegere și co
laborare reciprocă.

R. P. UNGARĂ

Noi localități9 
inundate

BUDAPESTA 15 — Corespondentul 
Agerpres, Alexandru Pintea, transmi
te : în ultimele 24 de oye in Ungaria 
apele Someșului, Crasnei și Tisei au 
continuat să scadă încet, în schimb 
se află în pericol zona cuprinsă intre 
Crișuri. Nivelul Crișului Negru și 
Crișuiui Repede continuă să crească, 
întrecind cu mult cota maximă atinsă 
vreodată. Au fost evacuate 43 de lo
calități inundate, sau în pericol de a 
fi inundate. Duminică la consolidarea 
digurilor din zona Crișurilor au lu
crat peste 40 000 de oameni.

Luni dimineața de-a lungul Crișu
lui Negru, unda de viitură a depășit 
cu 100 de centimetri cota de inundații 
și a rupt în mai multe locuri diguri
le, provocînd inundarea unor întinse 
suprafețe. Se lucrează intens la ată- 
villrea apelor.



Căile de acces spre Pnom Penh
blocate de forțele patriotice

© LUPTE VIOLENTE ÎN DIFERITE REGIUNI ALE CAMBODGIEI

PNOM PENH 15 (Agerpres) — în 
Cambodgia, al cărei teritoriu a fost 
transformat în întregime într-un vast 
cîmp de operațiuni militare, forțele 
populare de rezistență își intensifică 
presiunea asupra trupelor administra
ției de la Pnom Penh și unităților a- 
mericano-saigoneze care au invadat 
țara. Lupte deosebit de violente, re
latează agenția Reuter, se desfășoară 
în jurul localității Kompong Speu, 
unde forțele populare de rezistență au 
respins atacurile combinate ale infan
teriei, aviației și artileriei cambod- 
giano—sud-vietnameze în tentativa de 
a ocupa orașul aflat sub controlul u- 
nităților patriotice. Corespondentul a- 
genției A.P. relatează că în cinci 
puncte din jurul orașului Pnom Penh 
se desfășoară lupte între forțele de 
rezistență populară și trupele admi
nistrației Lon Noi, susținute de uni
tăți saigoneze. La Neak Leung patrio-

ții au atacat un post fortificat. Toate 
principalele căi de comunicație cu o- 
rașul Pnom Penh au fost întrerupte 
luni dimineața, în urma atacurilor 
forțelor populare de rezistență din 
Cambodgia, a declarat un purtător 
de cuvînt al Administrației Lon Nol- 
Sirik Matak, citat de agenția France 
Presse. Este pentru prima oară cînd 
capitala Pnom Penh este izolată, fapt 
considerat de observatori politici ca o 
deteriorare serioasă a situației din 
Cambodgia. Știrile transmise de a- 
gențiile de presă informează despre 
puternice concentrări de unități ale 
forțelor populare care avansează în 
direcția orașului Pnom Penh. Ulti
ma cale de comunicații cu capitala 
Cambodgiei a fost închisă luni dimi
neața, în urma unei ambuscade orga
nizată de forțele patriotice la circa 
60 km de Pnom Penh.

PRIETENIA Șl SOLIDARITATEA
DINTRE P. C. II. Șl P. C. CHINEZ, 

DINTRE POPOARELE ROMÂN Șl CHINEI
IN CONTINUĂ DEZVOLTARE

GREVĂ GENERALĂ LA SAIGON
Ciocniri între manifestanți și poliție

SAIGON 15 (Agerpres). — Confede
rația Muncii din Vietnamul de sud 
a lansat luni dimineața apelul la o 
grevă generală de 24 de ore, la care 
au răspuns, în proporție de sută la 
sută, membrii celor 124 de sindicate 
din Saigon. Greva a fost hotărîtă la 
sfîrșitul săptămînii trecute, în cadrul 
unei reuniuni a reprezentanților sin
dicatelor, pentru sprijinirea grevei 
declarate la 28 mai de 300 de mun
citori de la antrepozitele de stat din 
portul Saigon. Unul dintre liderii 
sindicali a precizat că, în cazul in 
care această acțiune nu va fi încu
nunată de succes, țoți membrii sin
dicatelor, indiferent de locul lor de 
muncă, vor fi chemați să participe la

o grevă generală pe termen neli
mitat.

Luni dimineață, la Saigon au izbuc
nit incidente între poliție și grupu
rile de studenți, care se îndreptau 
spre sediul Confederației Generale a 
Muncii din Vietnamul de sud, pentru 
a-și exprima solidaritatea cu munci
torii aflați în grevă generală. Forțele 
de poliție au intervenit cu brutalita
te, folosind grenade cu gaze lacrimo
gene. în cursul ciocnirilor, cîteva ve
hicule ale poliției au fost incendiate.

Demonstrația s-a transformat apoi 
într-o acțiune în favoarea păcii din 
Vietnam, manifestanți! scandînd lo
zinci antirăzboinice.

TAI LAN DA

O serie de evenimente și de dezvă
luiri făcute în ultima săptămînă a- 
testă amestecul, tot mai pronunțat, al 
Tailandei în conflictul din peninsula 
indochineză. Agențiile de presă rele
vă că în Tailanda se fac pregătiri în 
vederea trimiterii de trupe în spriji
nul regimului de la Pnom Penh. Ho- 
tărîrea guvernului tailandez de a tri
mite „voluntari" în Cambodgia a fost 
făcută cunoscută la 1 iunie de primul 
ministru, Kittikachorn. Associated 
Press a anunțat că primul contingent 
tailandez este gata să intre in acțiu
ne în Cambodgia peste cîteva zile. 
Aceeași agenție, referindu-se la un 
document dat recent publicității de 
către o subcomisie a Senatului S.U.A., 
a amintit că, în virtutea unui acord 
secret încheiat la 9 noiembrie 1967, 
Statele Unite au acordat Tailandei 
peste 200 milioane de dolari pen
tru echiparea și trimiterea în Vietna
mul de sud a unui număr de 10 000 
de combatanți.

Paralel, se anunță că în baza pro
gramului de „ajutor militar" pe care 
Tailanda îl va acorda regimului de la 
Pnom Penh, în curînd vor fi expe
diate în Cambodgia 25 de vedete ra
pide, avioane și material de război 
pentru echiparea a 50 000 de soldați 
ai armatei generalului Lon Noi. în 
aceste zile, o delegație militară tai- 
landeză este așteptată la Saigon pen
tru a examina problema inițierii unor 
„operațiuni comune" tailandezo-sai- 
goneze în Cambodgia.

Luînd poziție în fața acestor 
BCte de escaladare a războiului 
Indochina, C.C. al P.C. din Tailanda 
a denunțat hotărîrea guvernului de 
la Bangkok de a disloca trupe în 
Cambodgia, condamnînd, totodată, 
complicitatea regimului tailandez la 
războiul dus de S.U.A. în Vietnamul 
de sud și utilizarea de către aviația 
americană a bazelor militare din Tai
landa.

Cu numai o săptămînă înainte de data expirării 
valabilității Tratatului de securitate japono-ameri- 
can, in întreaga Japonie au avut loc, duminică, mari 
demonstrații împotriva menținerii alianței militare 
cu Statele Unite. La marele miting, care a avut 
loc în jurul parcului Yoyogi din Tokio ,au parti
cipat circa 35 000 de persoane. Vorbitorii s-au pro
nunțat împotriva intenției actualului guvern de a

prelungi valabilitatea tratatului. După miting, de
monstranții s-au Îndreptat spre parcul Hibya, prin 
cartierele centrale ale capitalei, printre cordoanele 
formate din peste 20 000 de polițiști. In urma inci
dentelor semnalate între polițiști și manifestanți au 
fost arestate aproape 300 de persoane. în fotogra
fie zdemonstranții pe străzile capitalei japoneze.
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0 tentativă de atentat Ia 
viața președintelui Joaquin 
Balaguer3 avut loc sîmbăta în lo_ 
calitatea Moca, situată la 142 km 
nord de capitala Republicii Domini
cane. Doi tineri care plasaseră o bom
bă sub tribuna în care urmă să ia loc 
Balaguer, au fost răniți de explozia 
prematură a acesteia. La Santo Do
mingo s-a anunțat că au fost arestate 
7 persoane.

ULTIMUL BILANȚ
AL CUTREMURULUI DIN PERU

60 000 DE MORTI

Potrivit 
celor care 
la 31 mai 
persoane au . _
cuati din zonele sinistrate. în fotografie : o localitate lovită de cutremur

capitala Perului, numărul 
catastrofalului cutremur de 

persoane. Alte 30 000 de

ultimelor date publicate în 
și-au pierdut viața în urma 
se ridică la aproximativ 60 000 de 
fost rănite, iar aproximativ 50 000 de peruvieni au fost eva-

In Adunarea naționala franceză au început dezbate
rile asupra orientărilor celui de-al VI-lea plan de dezvol
tare economică a Franței, pe Perioada 1971~1975- Discuțiile, care vor 
dura patru zile, au fost deschise de premierul Jacques Chaban-Delmas. 
Pentru perioada celui de-al VI-lea plan se prevede, printre altele, o creștere 
a producției interne cu 6 la sută pe an și o majorare anuală a investițiilor 
productive cu 6,5 pînă la 7,5 la sută.

Luni a sosit la Belgrad 
generalul Gaafar Moha
mmed El Numeiry, Președintele 
Consiliului Comandamentului Revolu
ției Sudaneze, premierul guvernului 
sudanez, care întreprinde o vizită ofi
cială în Iugoslavia. La aeroport, oas
petele a fost întîmpinat de președin
tele Iugoslaviei, Iosip Broz Tito, și 
de alte persoane oficiale.

0 plenară a Secretariatu
lui Central al Partidului Co
munist din India 8 avut 10c 13 
Delhi. Un comunicat dat publicității 
la încheierea plenarei anunță că par- 
ticipanții au examinat evenimentele 
politice desfășurate în țară de la ul
tima sesiune a Consiliului Național al 
partidului. Secretariatul Central al 
P.C. din India a chemat toate forțele 
democratice și de stînga din țară să-și 
unească lupta împotriva pericolului

pe care-1 reprezintă organizațiile po
litice de dreapta.

Secretarul general al 
O.N.U. U Thant, aflat într-o scurtă 
vizită la Londra la invitația guver
nului britanic, a avut luni o întreve
dere cu ministrul afacerilor externe 
al Marii Britanii, Michael Stewart.

Guvernul sudanez inten- 
ționează să naționalizeze 10 compa
nii străine și să confiște bunurile al
tor 13. Șeful statului sudanez, gene
ralul El Numeiry, a precizat dumini
că, potrivit relatărilor agenției Reu
ter, că societățile străine vizate de 
această măsură s-au făcut vinovate 
de evaziune fiscală și de aplicarea u- 
nei politici a prețurilor profund dău
nătoare economiei sudaneze. Numeiry 
a anunțat, de asemenea, că Consiliul 
Comandamentului Revoluției a hotă- 
rît trecerea sub controlul statului a 
comercializării bumbacului.

amman MĂSURI PENTRU

BONN 15 (Agerpres) — Duminică, 
landurile Rhenania de nord- 

Westfalia, Saxonia inferioară și Saar, 
aproximativ 18 milioane de cetățeni 
vest-germani au ales deputății parla
mentelor locale. Rezultatele scruti
nului în cele trei landuri sînt urmă
toarele: în Rhenania de nord-West- 
falia, Partidul U.C.D. a obținut 46,3 
la sută, P.S.D. — 46,1 la sută, iar P.L.D. 
— 5,5 la sută. în landul Saxonia in
ferioară P.S.D.-ului i-au revenit 46,2 
la sută, U.C.D.-ului, 45,7 la sută, iar în 
landul Saar — P.S.D. a obținut 40,8 
la sută, U.C.D. — 47,9 la sută. în 
Saxonia inferioară și Saar, Partidul 
Liber-Democrat a primit un număr de 
voturi sub limita de 5 la sută, ne 
mai avînd astfel dreptul, potrivit le
gislației electorale, să fie reprezentat 
în parlamentele landurilor respec
tive.

Partidul Național-Democrat, de 
orientare neonazistă, a suferit o se
rioasă înfrîngere politică, obținînd un 
număr de voturi cu mult inferior ce
lui de la alegerile provinciale prece-

denie. De pildă, în landul Saxonia 
inferioară el a obținut 3.2 la sută (în 
1967 — 7 la sută), pierzînd toate locu
rile pe care le deținea în parlamentul 
landului.

După cum se știe, P.S.D., împreună 
cu P.L.D., formează actuala coaliție 
guvernamentală de la Bonn. Cance
larul Willy Brandt și-a exprimat con
vingerea că liderii liberali vor avea 
„voința și forța“ de a menține coali
ția cu P.S.D. „De altfel, a remarcat 
el, P.L.D. s-a menținut numai acolo 
unde a împărțit responsabilitățile 
guvernamentale cu P.S.D., adică în 
Rhenania de nord-Westfalia“. Acest 
partid a pierdut acolo unde s-a aliat cu 
creștin-democrații. (După cum se știe, 
deși pe plan național P.L.D. este aliat 
cu P.S.D., pe plan local organizațiile 
partidului își aleg partenerii de coa
liție în funcție de conjunctura poli
tică). La rîndul său, Walter Scheel, 
președintele P.L.D., vice-cancelar și 
ministru de externe a reafirmat ho- 
tărîrea partidului său de a menține 
coaliția cu P.S.D.

AL DOILEA CONGRES MONDIAL AL ALIMENTAȚIEI

„ÎNVINGEȚI FOAME
TEA !“ Sub această deviză 
se deschide azi, la Haga, cel 
de-al doilea Congres mon
dial al alimentației, inițiat 
de F.A.O. (Organizația Na
țiunilor Unite pentru ali
mentație și agricultură), la 
care participă peste o mie 
de oameni de știință, tehni
cieni, agricultori, reprezen
tanți ai unor mișcări sindi
cale și de tineret din întrea
ga lume. Dacă primul con
gres (reunit în vara lui 1963, 
la Washington) a avut drept 
scop să atragă atenția opi
niei publice internaționale 
asupra implicațiilor econo
mice și social-politice ale 
foametei și subnutriției, cel 
de-al doilea congres își pro
pune să sugereze o ordine a 
priorităților în cadrul unei 
acțiuni viguroase, avînd ca 
scop depășirea acestor pu
ternice obstacole în calea 
progresului social.

Potrivit datelor statistice, 
aproape jumătate din popu
lația globului, locuind în 
special în țările așa-zisei 
„lumi a treia", suferă de 
grave carențe alimentare. $i 
mai îngrijorător este faptul 
că, în condițiile actualei ex
plozii demografice, foametea 
tinde să ia proporții de-a 
dreptul catastrofale. „Ome
nirea se află la o răspîntie

PE ORDINEA DE ZI:

Stabilirea strategiei 
in bătălia

contra foametei
de drumuri", declara recent 
secretarul general al O.N.U., 
U Thant, arătînd că pentru 
a se evita un tragic dezno- 
dămînt este nu numai nece
sară, ci și urgentă sporirea 
producției de alimente prin 
adaptarea agriculturii la po
sibilitățile oferite de pro 
greșul rapid al științei și 
tehnicii contemporane. Așa- 
numita „revoluție verde", 
prin care specialiștii înțeleg 
abandonarea practicilor tra
diționale de cultivare a pă- 
mîntului și introducerea 
metodelor moderne bazate 
pe mecanizare, pe folosirea 
semințelor selecționate și a 
îngrășămintelor chimice, pe

extinderea sistemelor de iri
gații a dat, în ultimii ani, re
zultate îmbucurătoare într-o 
serie de țări în curs de dez
voltare. „Revoluția verde" 
presupune, însă, eforturi fi
nanciare deosebite din par
tea acestor țări și, în ace
lași timp, o largă cooperare 
internațională.

Specialiștii au ajuns la un 
consens unanim în a apre
cia că factorii interni trebu
ie să fie determinanți în 
cadrul unei strategii glo
bale a dezvoltării producției 
agricole. Este vorba, în pri
mul rînd, de o maximă mo
bilizare a resurselor mate

riale și umane de care dis
pune fiecare economie na
țională iar, în acest context, 
un rol important revine pro
blemei reformei agrare. In 
majoritatea țărilor în curs 
de dezvoltare domină struc
turi agrare arhaice, bazate 
pe latifundii și minifundii, 
ambele forme de proprietate 
fiind incapabile să asigure 
sporirea producției alimen
tare și a veniturilor produ
cătorilor mici și mijlocii. O 
altă chestiune care își aș
teaptă soluția este cea a de- 
bușeelor pentru produsele a- 
gricole. Dacă țările în curs 
de dezvoltare nu au putut 
beneficia pînă acum de largi 
piețe interne de desfacere, 
datorită cererii insolvabile a 
maselor de consumatori, nu 
este mai puțin adevărat că 
produsele lor agricole, in 
special cele prelucrate, pă
trund tot mai greu pe pie
țele mondiale, ca urmare a 
măsurilor discriminatorii, a 
politicii vamale și de pre
țuri, promovată de țările in
dustrializate din Occident. 
Tocmai de aceea, cel de-al 
doilea Congres mondial al 
alimentației și-a propus să 
militeze atît pentru refor
me de structură în econo
mia „lumii a treia", cit și 
pentru eliminarea actualelor 
obstacole din calea comerțu
lui internațional și realiza
rea unui acord privind sta
bilizarea prețurilor la pro
dusele agroalimentare.

Gh. CERCELESCU

AMMAN 15 (Agerpres). — La 
Amman și în împrejurimile orașului, 
unde săptămînă trecută au avut loc 
ciocniri violente între armata iorda
niană și unități militare ale organi
zațiilor palestinene de guerilă, cal
mul a fost restabilit. Toate unitățile 
și întreprinderile economice și-au 
reluat activitatea normală. Potrivit 
relatărilor agențiilor Reuter și Fran
ce Presse, trei subunități de blinda
te ale armatei iordaniene s-au re
voltat însă împotriva destituirii de 
către regele Hussein, la cererea orga
nizațiilor palestinene, a comandan
tului suprem al armatei și a altor 
ofițeri superiori. Regele Hussein a 
lansat un nou apel către armată și 
forțele de ordine publică, cerîndu-le 
să păstreze ordinea și să nu pună ia 
cale acțiuni care ar aduce prejudicii 
restabilirii vieții normale în țară. 
Premierul iordanian, Bahjat El Tal- 
houni,. relevă agenția Reuter, nu a 
confirmat dar nici nu a infirmat re
volta unităților de blindate iordaniene.

Din Amman, se anunță că, în baza 
unei hotărîri a regelui Hussein, adop
tată la recomandarea membrilor co
misiei mixte, formată din reprezen
tanți ai armatei și organizațiilor pa
lestinene, două cotidiene iordaniene 
au fost suspendate pe o perioadă ne
definită. Pentru eliminarea surselor 
de încordare, Yasser Arafat, liderul 
organizațiilor palestinene, a anunțat 
că toate vehiculele sechestrate în 
timpul incidentelor vor fi restituite 
autorităților iordaniene și persoanelor 
particulare. La rîndul lor, oficialități
le iordaniene au eliberat un număr 
de 47 de fedaini arestați în timpul in
cidentelor.

Autoritățile iordaniene și reprezen
tanții , organizațiilor palestinene de 
guerilă au hotărît, în scopul evitării 
oricăror alte incidente, să interzică 
dreptul de port-armă în capitală și în 
împrejurimile orașului, cu excepția 
unităților autorizate să asigure res
pectarea clauzelor acordului interve
nit.

BRAZILIA

40 DE DEȚINUȚI POLITICI
AU FOST

RIO DE JANEIRO 15 (Agerpres). 
— Cei 40 de deținuți puși în libertate 
de guvernul brazilian în schimbul 
eliberării ambasadorului vest-ger- 
man în Brazilia, Ehrenfried von 
Holleben, au părăsit, luni la ora 17.30 
(ora Bucureștiului), aeroportul din

ELIBERAȚI
Rio de Janeiro la 6ordul unui avion 
„Boeing 707“ cu destinația Alger. 
Conform condițiilor puse de autorii 
răpirii, Holleben va fi eliberat în 
momentul cînd deținuții vor ajunge 
la Alger, fapt ce va trebui confirmat 
de autoritățile algeriene.

Vizita pe care delegația Marii A- 
dunări Naționale și a Consiliului da 
Stat ale Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul Emil 
Bodnaraș, a făcut-o în R. P. Chineză, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez și a 
Comitetului Permanent al Adunării 
Reprezentanților .Populari din întrea
ga Chină, se înscrie ca un eveni
ment de seamă în dezvoltarea legă
turilor de prietenie frățească și soli
daritate tovărășească dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Chinez, dintre cele două țări și 
popoare ale noastre.

Reprezentanții partidului și statu
lui nostru, solii României socialiste, 
au fost înconjurați în tot timpul vi
zitei in R. P. Chineză de sentimente 
de caldă ospitalitate, de profundă 
simpatie și prietenie tovărășească.

Deși România și China se află la 
mari distanțe una de alta, între 
P.C.R. și P.C. Chinez — care sînt 
forța conducătoare a societății in cele 
două țări — între popoarele român 
și chinez există puternice și Statorni
ce legături de prietenie și colaborare. 
Ele își au rădăcinile în trecutul 
de luptă revoluționară al celor două 
popoare, în prezent solidaritatea lor 
dezvoltîndu-se pe temelia trainică a 
comunității de orînduire și de țeluri, 
a intereselor comune în lupta împo
triva imperialismului, pentru socia
lism și pace. După cum a arătat to
varășul Nicolae Ceaușescu „Partidul 
comunist și guvernul Republicii So
cialiste România acordă o apreciere 
deosebită relațiilor cu Partidul Comu
nist Chinez, cu Republica Populară 
Chineză ; vom acționa și în viitor 
pentru dezvoltarea multilaterală a 
colaborării și prieteniei dintre parti
dele și popoarele noastre". întreaga 
desfășurare a vizitei delegației Marii 
Adunări Naționale și a Consiliului de 
Stat a scos puternic în evidență că 
aceeași convingere, aceeași voință a- 
nimă P. C. Chinez, R.P. Chineză față 
de partidul și țara noastră.

In cursul acestei vizite, delegația 
română a avut contacte la cel mai 
înalt nivel al conducerii de partid și 
de stat, fiind primită de președintele 
C.C. al P.C. Chinez, Mao Tzedun, și 
vicepreședintele Lin Biao. întrevede
rea care a avut loc cu acest prilej s-a 
desfășurat într-o atmosferă de cor
dială prietenie. De asemenea, între 
conducătorul delegației române, to
varășul Emil Badnaraș, și premierul 
Ciu En-lai și tovarășul Kan Șen, pre
cum și tovarășii Huan Iun-șen, Li 
Sien-nien și alte persoane oficiale 
chineze, au avut loc, într-o atmos
feră prietenească, cordială, con
vorbiri în probleme ale relațiilor bila
terale și in probleme internaționale 
ce interesează cele două partide și 
state. Se poate aprecia că schimburile 
de păreri, prilejuite de vizită, au avut 
rezultate pozitive, au adus o impor
tantă contribuție la continua dezvol
tare a relațiilor dintre cele două 
partide și cele două țări, corespun
zător intereselor popoarelor român 
și chinez, ale luptei antiimperialiste, 
pentru progres social și pace în lume.

Delegația română a dat glas 'înal
tei prețuiri pe care oamenii muncii 
din România o acordă remarcabilelor 
realizări obținute de poporul chinez 
de 700 de milioane de oameni, sub 
conducerea Partidului Comunist Chi
nez, în frunte cu președintele Mao 
Tzedun, în dezvoltarea industriei, 
agriculturii, științei și tehnicii — 
succese care au determinat trans
formarea Chinei intr-un puternic 
și înfloritor stat socialist. Realiză
rile Chinei populare, potențialul 
său tehnico-științific — care și-au 
găsit nu de mult o expresie 
edificatoare prin lansarea cu suc
ces de către R. P. Chineză a primu
lui său satelit artificial al Pămîntu- 
lui — au lăsat o vie impresie asu
pra delegației române, care, vizitînd 
obiective industriale, agricole, social- 
culturale, a putut să constate direct, 
nemijlocit, marile progrese obținute 
de poporul chinez. In același timp, 
în. cursul vizitei, delegația ro
mână a împărtășit gazdelor rezul
tatele obținute de poporul ro
mân pe calea făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate. Ex- 
primînd bucuria și prețuirea tovară
șilor chinezi, față de aceste realizări, 
față de munca harnică și entuziastă 
a poporului român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, ziarul 
„Jenminjibao" a scris : „Avind o glo
rioasă tradiție revoluționară și o isto
rie militantă, poporul român, sub con
ducerea P.C.R., in frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, promovind princi
piul menținerii independenței, păs- 
trînd inițiativa in propriile sale miini 
și bizuindu-se pe propriile forțe, a 
obținut mari și importante realizări 
in construirea patriei. In cei 25 de ani 
de la eliberare, România a obținut 
progrese importante în industrie, a- 
gricultură. știință, tehnică și in alte 
domenii. Poporul chinez este in mod 
sincer bucuros de realizările victori
oase ale poporului român".

Referindu-se la recentele calami
tăți naturale din România și relevind 
lupta dîrză a poporului român pentru 
a învinge dificultățile ivite, tovară
șul Kan Șen a spus în toastul său : 
„In această luptă împotriva stihiei 
naturii, tovarășii din conducerea de 
partid și de stat români, in frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, depla- 
sindu-se pe primul front, conducind 
poporul român și forțele armate ro
mâne, au desfășurat o bătălie indîr- 
jită împotriva viiturilor de apă și au 
reușit să reducă în mod considerabil 
prejudiciile aduse de acestea".

In cursul vizitei, al discuțiilor a 
fost relevată cu satisfacție dezvolta
rea legăturilor de solidaritate inter- 
naționalistă șl de colaborare tovără
șească dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Chinez, 
precum și cursul ascendent al rela
țiilor pe plan economic, politic, cul
tural, tehnic, științific și în alte do
menii dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară Chine
ză. Temelia solidă, de nădejde, pe ca
re sînt clădite și se dezvoltă aceste 
relații • constituie principiile fun

damentale ale relațiilor dintre par
tidele comuniste și muncitorești, 
dintre țările socialiste, dreptul fie
cărui partid, al fiecărui stat so
cialist de a-și elabora de sine 
stătător întreaga politică internă și 
externă. In toastul rostit, tovară
șul Ciu En-lai a declarat : „bintem 
foarte fericiți să remarcăm că in ul
timii ani relațiile de prietenie și 
colaborare dintre China și România 
s-au dezvoltat necontenit și au de
venit mai puternice. Relațiile dintre 
țările noastre sint bazate pe princi
piile egalității depline, respectului re
ciproc pentru integritatea teritorială, 
respectului reciproc pentru suverani
tatea, independența și neamestecul in 
problemele interne ale altei țări și pe 
sprijinul internaționalist proletar re
ciproc și pe ajutorul reciprafc". Parti
dul Comunist Român, Rorrf > socia
listă promovează cu neabăută. con
secvență aceste principii, văzind in 
ele cheia de boltă a bunelor relații 
dintre țările socialiste, dintre parti
dele comuniste și muncitorești, calea 
sigură pentru dezvoltarea unei co
laborări tovărășești, a întăririi uni
tății și solidarității pentru țelurile 
comune ale luptei pentru socialism, 
împotriva imperialismului, pentru 
pace.

Intr-un mod deosebit de grăitor 
s-au manifestat prietenia și solidari
tatea dintre popoarele român și chi
nez in împrejurările grele produse de 
catastrofalele inundații ce s-au abătut 
asupra României. După cum se știe, 
organisme sociale din R. P. Chineză 
au acordat cu promptitudine, în 
două rînduri, ajutoare de cîte 500 000 
yuani în alimente, medicamente și 
alte bunuri pentru populația sinis
trată. Acum, guvernul Republicii 
Populare Chineze a hotărît. potrivit 
indicației tovarășului Mao Tzedun, 
să acorde României, în mod gratuit, 
un nou și masiv ajutor constind în 
materii prime industriale și alimen
te. Poporul român exprimă cele mai 
vii mulțumiri și întreaga sa gratitu
dine pentru aceste gesturi pe care le 
prețuiește ca o dovadă a prieteniei 
și solidarității tovărășești, a inter
naționalismului proletar.

In cursul acestei vizite, s-a vădit 
din nou faptul că P.C.R, și P.C. Chi
nez, guvernele și popoarele celor 
două țări își dezvoltă unitatea în 
lupta împotriva imperialismului, a 
politicii acestuia de atentat la a- 
dresa libertății și suveranității po
poarelor, se pronunță pentru respec
tarea dreptului sacru al fiecărui 
popor de a-și hotărî singur destinele 
— ca una din premisele p.Â’hcipale 
ale păcii generale.

In cuvintările rostite cu prilejul a- 
cestei vizite, s-a evidențiat atît din 
partea română, cit și din partea chi
neză poziția comună de fermă con
damnare a războiului de agresiune 
dus de S.U.A. împotriva popoarelor 
Vietnamului. Laosului și Cambodgiei, 
deplina solidaritate cu lupta lor uni
tă pentru izgonirea trupelor agresoa
re, pentru dreptul imprescripti
bil' de a-și rezolva singure pro
blemele naționale. Intîlnirea pe 
care tovarășul Emil Bodnaraș a a- 
vut-o cu șeful statului cambodgian, 
Norodom Sianuk a exprimat încrede
rea poporului nostru în desfășurarea 
victorioasă a luptei poporului khmer 
sub conducerea Frontului Național 
Unit al Cambodgiei și a Guvernului 
de Uniune Națională.

Este o realitate incontestabilă a 
istoriei contemporane rolul deosebit 
de important pe care Republica Popu
lară Chineză, cu marile sale resurse 
materiale și umane, îl are in viața in
ternațională. Este poziția consec
ventă a României, reafirmată și în 
cadrul acestei vizite, că problemele 
majore, problemele esențiale și fun
damentale ale lumii de astăzi nu pot 
fi rezolvate fără participarea Chinei 
populare. în concordanță cu această 
convingere țara noastră militează 
neabătut pentru restabilirea dreptu
rilor legitime ' ale R. P. Chineze la
O. N.U.

Vizita delegației române în China, 
întărirea relațiilor de prietenie și so
lidaritate cu Partidul Comunist Chi
nez, cu poporul Republicii Populare 
Chineze să înscriu organic în an
samblul politicii externe a parti
dului și statului nostru — politică 
principială și consecventă în centrul 
căreia se situează statornic prie
tenia și alianța frățească cu toate 
țările socialiste, efortul consecvent 
pentru refacerea și întărirea unității 
și coeziunii sistemului mondial socia
list, ale mișcării comuniste și munci
torești internaționale. O semnificație 
majoră a bunelor raporturi dintre
P. C.R. și P. C. Chinez, dintre Româ
nia și China rezidă în faptul că ele 
evidențiază existența condițiilor și 
posibilităților pentru depășirea difi
cultăților dintre țările socialiste, din
tre partidele comuniste, pentru rea
lizarea coeziunii și întărirea solidari
tății lor, pe baza a ceea ce unește și 
este esențial pentru succesul luptei 
partidelor comuniste. Referindu-se la 
concluziile vizitei, conducătorul dele
gației române, tovarășul Emil Bodna
raș, a arătat că aceasta a fost deose
bit de „bogată în roade pentru dez
voltarea legăturilor dintre partidele 
și țările noastre, pentru adincirea 
prieteniei româno-chineze". La rîndul 
său, tovarășul Ciu En-lai a conchis : 
„Vă rugăm, tovarăși români, să fiți 
Încredințați că, in cauza revoluționa
ră comună, poporul chinez va fi în
totdeauna alături de poporul român, 
sprijin'ndu-se unul pe altul și aju- 
tîndu-se reciproc".

Opinia publică din țara noastră își 
exprimă satisfacția în legătură cu 
rezultatele pozitive ale vizitei dele
gației Marii Adunări Naționale și a 
Consiliului de Stat în China populară, 
trimit salutul lor și cele mai bune 
urări poporului chinez, își reafirmă 
hotărîrea de a milita pentru întărirea 
solidarității internaționaliste a celor 
două popoare în interesul României 
și al Chinei, al luptei pentru trium
ful socialismului și păcii în lume.
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