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IERI, LA SALA PALATULUI DIN CAPITALĂ, A AVUT LOC

MITINGUL PRIETENIEI
ROMÂNO-POLONE

Marea sală a Palatului Repu
blicii a găzduit, joi după-amia- 
ză, mitingul prieteniei româno- 
poloneze, organizat cu prilejul 
vizitei oficiale pe care o face în 
țara noastră, la invitația Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român și a Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, delegația de 
partid și guvernamentală a 
Republicii Populare Polone.

Desfășurat sub semnul tradi
ționalei prietenii dintre po-

porul român șl poporul polonez, 
al relațiilor frățești dintre cele 
două țări, dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Mun
citoresc Unit Polonez, mitingul a 
reunit mii de reprezentanți ai 
oamenilor muncii din București, 
precum și personalități marcan
te ale vieții științifice și cultu
rale, generali, conducători 
instituții 
obștești.

în sală 
membri

de 
centrale și organizații

se aflau membri și 
supleanți ai Comitetu-

lui Executiv al C.C. al P.C.R.. 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
vechi militanți ai mișcării mun
citorești din țara noastră.

La miting au asistat" șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați la 
București.

Faldurile drapelelor Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Populare Polone împodobeau 
fundalul sălii, încadrînd urarea, 
înscrisă în limbile română și po
loneză : „Trăiască prietenia, cola

borarea și alianța frățească din
tre poporul român și poporul po
lonez !“.

La ora 16,45, în aplauzele asis
tenței, iau loc in prezidiu tovară
șii Nicolae Ceaușescu, 
general al Partidului 
Român, președintele 
de Stat al Republicii 
România, Wladyslaw 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, Jozef Cyrankiewicz,

secretar 
Comunist 

Consiliului 
Socialiste 
Gomulka,

(Continuare in pag. a II-a) H WOW?

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși șl prieteni,

De cîteva zile, tovarășii Wla
dyslaw Gomulka, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, Jozef 
Cyrankiewicz, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone, și alți conducă
tori ai Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez și ai guvernului Republi
cii Populare Polone sînt oaspeții 
țării noastre. Oamenii muncii din 
România au primit cu simpatie și 
caldă ospitalitate tovărășească pe 
solii poporului polonez. Doresc ca 
și cu prilejul acestui miting consa
crat prieteniei româno—polone să 
adresez stimaților noștri oaspeți — 
și, prin ei, întregului popor polo
nez — un cald salut din partea po
porului român, a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
a Consiliului de Stat și a guvernu
lui Republicii Socialiste România 
(Aplauze puternice, prelungite).

în cursul zilei acesteia am sem
nat noul Tratat de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală între Re
publica Socialistă România și Re
publica Populară Polonă — eve
niment deosebit de important în 
evoluția ascendentă a relațiilor de 
prietenie și colaborare multilate
rală dintre partidele, țările și po
poarele noastre (Vii aplauze). 
Continuînd în condițiile de azi 
prevederile vechiului tratat — 
care a avut un rol de sea
mă în întărirea prieteniei și 
colaborării româno-polone — ac
tualul tratat înscrie o nouă și im
portantă pagină în cronica relații
lor de solidaritate frățească din
tre cele două țări și popoare. Por
nind de la realizările ambelor po
poare în edificarea noii orînduiri, 
de la stadiul la care au ajuns ra
porturile dintre ele, ținînd seama 
de schimbările petrecute în viața 
social-politică contemporană eu
ropeană și în lume, noul tratat 
stabilește cadrul și coordonatele 
de bază ale dezvoltării în conti
nuare a colaborării, alianței și prie
teniei dintre Republica Socialistă

România șl Republica Populară 
Polonă (Aplauze).

Forța și viabilitatea prevederi
lor înscrise în tratatul pe care 
l-am semnat azi rezidă în comuni
tatea orînduirii sociale a celor 
două țări, a țelurilor și aspirațiilor 
lor fundamentale, în dorința celor 
două popoare de a coopera activ 
pe drumul socialismului, progresu
lui și păcii (Aplauze).

Raporturile de prietenie și co
laborare româno-polone au bogate 
tradiții în lupta seculară dusă de 
cele două popoare pentru apăra
rea și afirmarea ființei lor națio
nale, pentru libertate și progres- 
Partidele comuniste, forțele revo
luționare din cele două țări au 
militat întotdeauna pentru întări
rea și dezvoltarea legăturilor ro
mâno-polone, au acționat solidar 
în lupta împotriva exploatării și 
asupririi, împotriva imperialismu
lui, i 
rarea 
ale 
nia 
pe < 
rioară și a căpătat un conținut nou 
în anii de după eliberarea țărilor 
noastre de sub jugul fascist, în pe
rioada construirii socialismului.

în ultimul sfert de veac, Româ
nia a obținut progrese substan
țiale pe calea dezvoltării economi
ce și sociale, și-a sporit considera
bil potențialul material și spiri
tual. Dintr-o țară cu o industrie 
slab dezvoltată și o agricultură 
înapoiată, România a devenit as
tăzi un stat cu o economie dinami-

a fascismului, pentru apă- 
i intereselor fundamentale 
maselor populare, 
româno-polonă s-a 

o treaptă calitativ

Priete- 
ridicat 
supe-

Cuvintarea tovarășului
Wladyslaw Gomulka

Dragă tovarășe Ceaușescu, 

Dragi tovarășe și tovarăși, 

îmi revine cinstea de a vă sa
luta în numele delegației de partid 
și guvernamentale poloneze. La 
invitația organelor superioare de 
partid și de stat ale României so
cialiste am sosit la dumneavoas
tră într-o vizită de prietenie. în 
timpul șederii noastre de cîteva 
zile în țara dumneavoastră, oa
menii muncii din București ca și 
din Craiova, unde am fost, au ma
nifestat față de noi, reprezentanții 
poporului polonez, sentimente sin
cere și profunde de prietenie, 
ne-au arătat nenumărate dovezi 
de simpatie și frăție. Permiteți-mi 
să exprim de la această tribună 
recunoștința fierbinte pentru pri
mirea frățească a delegației noas
tre, și, în același timp, să vă trans
mit dumneavoastră și întregului 
popor muncitor din Republica So
cialistă România un salut cordial 
din partea 
Partidului 
lonez și a 
Populare
tregului popor polonez (Aplauze 
puternice).

Cu puțin timp în urmă am sem
nat Tratatul de colaborare, prie
tenie și asistență mutuală dintre 
Republica Populară Polonă și Re
publica Socialistă România. Acest 
tratat exprimă voința de a întări 
pe mai departe prietenia și alianța 
care unesc cele două state . ale 
noastre și care rezultă din comu
nitatea orînduirii sociale și din in
teresele fundamentale ale Poloniei 
și României.

Comitetului 
Muncitoresc 

guvernului 
Polone, din

Central al 
Unit Po- 
Republicii 

partea în-

Tratatul anterior, încheiat în ur
mă cu peste 20 de ani — în anul 
1949 — s-a dovedit pe deplin co
respunzător. Actualul tratat pre
vede noi posibilități și noi sarcini, 
care rezultă atît din realizările ce
lor două state frățești, cît și din 
schimbările ce au avut loc sub in
fluența puternică a socialismului 
în Europa și în lume.

Tratatul polono-român, ca și 
alte tratate încheiate între alte țări 
socialiste, pornește de la princi
piile internaționalismului socialist, 
egalității în drepturi, avantajului 
reciproc și ajutorului prietenesc. 
Tratatele încheiate între diferitele 
state socialiste exprimă năzuința 
justă de a îmbina interesele națio
nale cu interesele și aspirațiile co
munității socialiste, a cărei dezvol
tare și unitate constituie cel mai 
important sprijin al statelor și po
poarelor noastre în lupta împotri
va imperialismului — pentru pace, 
libertatea popoarelor și socialism. 
Acest caracter îl are și Tratatul 
polono—-român, semnat acum (A- 
piauze prelungite).

In perioada de cotitură, cînd sub 
loviturile eroicei armate sovietice 
și ale armatelor populare de elibe
rare, care au luptat 
cu armata sovietică 
cisiv al războiului, 
de-al Ill-lea Reich
fost hotărîte problemele funda
mentale ale viitorului nostru. Au 
avut loc schimbări ireversibile în 
domeniul social și al orînduirii so
ciale, care au dus la eliberarea 
energiei creatoare a maselor popu-

în după-amiaza zilei de 12 no
iembrie, la Consiliul de Stat a 
avut loc solemnitatea semnării 
Tratatului de prietenie, colabora
re și asistență mutuală între 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Polonă.

Tratatul a fost semnat, din par
tea română, de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, 
Partidului 
ședințele 
Republicii
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Mi
niștri ; din partea poloneză de to
varășii Wladyslaw Gomulka, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polo-

secretar general al 
Comunist Român, pre- 
Consiliului de Stat al 
Socialiste România, și

nez, și Jozef Cyrankiewicz, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Polone.

La solemnitate au fost de față 
tovarășii Paul 
Gheorghe Pană, 
rian Dănălache, 
Janos Fazekas,

C.C

Bo
Ja-

umăr la umăr 
pe frontul de- 

a pierit cel 
hitlerist, au

T

Niculescu-Mizil, 
Iile Verdeț, Flo- 

Emil Drăgănescu, 
Dumitru Popa, 

Dumitru Popescu, Ștefan Voitec, 
Mihai Marinescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Con
stantin Stătescu, secretarul Con

siliului de Stat, Corneliu Mănes- 
cu, ministrul afacerilor externe, 
Ion Circei, Vasile Vlad, Mihai Bu
jor Sion, Ion Florescu șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., Tiberiu 
Petrescu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România In Republica

Populară Polonă, membri al 
al P.C.R. și al guvernului.

Au luat parte tovarășii 
leslaw Jaszczuk, Mieczyslaw 
gielski, Adam Willmann, Jaromii
Ocheduszko — membri al dele
gației de partid șl guvernamen
tale a Republicii Populare Polone 
Stanislaw Trepczynski, șef 
secție la C.C. ai P.M.U.P., 
rian Renke, adjunct de șef 
secție la C-C. al P.M.U.P., și
persoane oficiale care însoțesc de- 
îegația poloneză.

După semnarea Tratatului, ta 
aplauzele celor prezenți, conducă
torii de partid și de stat al cel» 
doua țări și-au strîns călduros 
mîinile.

d< 
Ma-

dt 
alt<

RATAT
(Agerpres)

de prietenie, colaborare și asistență mutuală
intre Republica Socialistă România

și Republica Populară Polonă
Republica Socialistă România și 

Republica Populară Polonă, 
hotărîte să dezvolte relațiile de 

prietenie frățească, colaborare' 
multilaterală și asistență mutuală 
dintre cele două state,

convinse că dezvoltarea continuă 
a acestor relații corespunde intere
selor fundamentale ale poporului 
român și poporului polonez și în
tregului sistem mondial socialist,

Astăzi, în jurul orei 8,45, pos
turile noastre de radio și tele- 
viziune vor transmite ceremo- 
nia plecării delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii 
Populare Polone, condusă de 
Wladyslaw Gomulka, prim-se- 
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, și Jozef Cyrankiewicz, 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Polone, care, la invitația Comi
tetului Central 
munist Român 
de Miniștri al 
liste România,
oficială de prietenie în 
noastră.

al Partidului Co
și a Consiliului 
Republicii Socia- 
a făcut o vizită 

țara

*

*

A

(Continuare în pag. a III-a) (Continuare in pag. a III-a)

Conducătorii de partid ți de stat ai României ți Poloniei răspund ovațiilor participanjilor la miting

dorind să întărească unitatea și 
solidaritatea internațională a sta
telor socialiste, care se întemeiază 
pe comunitatea orînduirii sociale, 
a țelurilor fundamentale, pe inte
resele luptei comune împotriva im
perialismului și reacțiunii,

hotărîte să acționeze în concor
danță cu prevederile Tratatului de 
la Varșovia, de prietenie, colabora
re și asistență mutuală din 14 mai 
1955, pe perioada valabilității aces
tui tratat, care a fost încheiat ca 
răspuns la amenințarea din partea 
N.A.T.O. și care constituie un in
strument de apărare a securității 
țărilor participante la tratat și a 
păcii în Europa,

exprimînd voința lor de a pro
mova consecvent o politică de 
coexistență pașnică între state cu 
sisteme sociale diferite, de a con
tinua eforturile In scopul întăririi 
păcii și securității în Europa și în 
întreaga lume și de a se împotrivi 
imperialismului și forțelor milita
rismului și revanșismului,

eălăuzindu-se după scopurile șl 
principiile Cartei Organizației Na
țiunilor Unite,

constatând că Tratatul de priete
nie, colaborare și asistență mutua
lă încheiat între Republica Popu
lară Română și Republica Polonă 
la 26 ianuarie 1949 a avut un rol 
important In dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre 
cele două state,

ținind seama de experiența șl 
realizările celor două state în con
strucția socialistă și în dezvoltarea 
colaborării lor multilaterale, pre
cum și de schimbările care s-au 
produs In Europa șl în lume,

au hotărît să încheie prezentul 
Tratat, și în acest scop au conve
nit următoarele:

vărășești și al neamestecului !■ 
treburile interne, vor întări în con
tinuare prietenia tradițională șl 
vor dezvolta colaborarea multila
terală dintre cele două state.

ARTICOLUL 1

înaltele Părți Contractante, tn 
conformitate cu principiile funda
mentale ale relațiilor dintre state
le socialiste, inclusiv principiul di
viziunii internaționale socialiste a 
muncii, vor dezvolta șl întări co
laborarea economică și tehnico- 
științifică, cooperarea în producție 
și în cercetarea științifică, specia
lizarea și vor contribui la dezvol
tarea continuă a colaborării în ca
drul Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc, precum și cu cele
lalte state socialiste.

ARTICOLUL 3

înaltele Părți Contractante vor 
dezvolta colaborarea în domeniile 
culturii, artei, științei, învățămîn- 
tului, presei, radiodifuziunii și tele
viziunii, cinematografiei, ocrotirii 
sănătății, educației fizice și turis
mului.

înaltele Părți Contractante vor 
sprijini colaborarea multilaterală 
dintre organizațiile obștești ale ce
lor două țări.

ARTICOLUL 4

înaltele Părți Contractante vor 
contribui în continuare la dezvol
tarea relațiilor de prietenie și cola
borare multilaterală între statele 
socialiste, la întărirea unității și 
coeziunii sistemului socialist mon
dial, în interesul socialismului, 
păcii și progresului în lume.

ARTICOLUL 1
ARTICOLUL 5

înaltele Părți Contractante, în 
conformitate cu principiile inter
naționalismului socialist, suverani
tății, egalității în drepturi, avan
tajului reciproc, întrajutorării to>

înaltele Părți Contractante vor 
promova cu consecvență politica 
de coexistență pașnică între state 
cu sisteme sociale diferite și In

(Continuare In pag. a II-a)
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ÎNCHEIEREA 
CONVORBIRILOR 

OFICIALE 
ROMÂNO-POLONE

RECEPȚIA OFERITĂ
DE DELEGAȚIA POLONEZĂ

Joi dimineața, la Consiliul de 
Stat s-au încheiat convorbirile ofi
ciale între delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii So
cialiste România și delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Populare Polone.

Din partea română, la convorbiri 
au participat tovarășii: Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Gheor- 
ghe Pană, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ilie Ver- 
deț, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Janos 
Fazekas, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Corneliu Mănescu, membru 
al C.C. al P.C.R., ministrul aface
rilor externe, Bujor Almășan, 
membru al C.C. al P.C.R., minis
trul industriei miniere și geolo
giei, Vasile Vlad și Ion Florescu, 
membri supleanți ai C.C. al P.C.R., 
șefi de secție la C.C. al P.C.R., 
Nicolae Ecobescu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Grigore Bârgăoanu, vicepreședinte 
al Comisiei guvernamentale de co
laborare și cooperare economică și 
tehnică, Tiberiu Petrescu, ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ

nia la Varșovia, George Marin, di
rector în Ministerul Afacerilor Ex
terne. ț

Din partea poloneză au luat 
parte tovarășii Wladyslaw Gomul
ka, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, Jozef Cyrankiewicz, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone, Boleslaw Jaszc- 
zuk, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.U.P., Miec- 
zyslaw Jagielski, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Adam Willmann, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Jaromir Ocheduszko, am
basadorul Republicii Populare Po
lone la București, Stanislaw Trep- 
czynski, membru supleant al C.C. 
al P.M.U.P.. șef de secție la C.C. al 
P.M.U.P., Marian Renke, membru 
supleant al C.C. al P.M.U.P., ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.M.U.P., Wladyslaw Napieraj, di
rector în Ministerul Afacerilor Ex
terne.

în ultima zi a convorbirilor, des
fășurate într-o atmosferă priete
nească, de deplină înțelegere, stimă 
și respect reciproc, cele două dele
gații au procedat la un larg schimb 
de vederi în probleme actuale ale 
situației internaționale.

(Agerpres)

TRATAT
de prietenie, colaborare și asistentă mutuală 

intre Republica Socialistă România
și Republica Populară Polonă

(Urmare din pag. I) 

în numele
Republicii Socialiste România, 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ION GHEORGHE MAURER

Republicii Populare Polone, 
WLADYSLAW GOMULKA 

JOZEF CYRANKIEWICZ

frontierelor de stat din Europa sta
tornicite după cel de-al doilea răz
boi mondial, își exprimă hotărîrea 
ca, în conformitate cu prevederile 
Tratatului de la Varșovia de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală din 14 mai 1955, să asigure 
inviolabilitatea frontierelor state
lor părți la Tratat și să în
treprindă măsurile necesare în sco
pul zădărnicirii agresiunii din par
tea imperialismului și a forțelor 
militarismului și revanșismului, 
care, tinzînd spre revizuirea rezul
tatelor celui de-al doilea război 
mondial, amenință pacea.

ARTICOLUL 7

In cazul unui atac armat asupra 
uneia din înaltele Părți Contrac
tante, din partea unui stat sau unui 
grup de state, cealaltă înaltă Par
te Contractantă, exercitîndu-și 
dreptul inalienabil de autoapărare 
individuală sau colectivă, conform 
articolului 51 al Cartei Organizației 
Națiunilor Unite, îi va acorda ne- 
întîrziat ajutor, prin toate mijloa
cele de care dispune, inclusiv mili
tar, necesar respingerii atacului 
armat.

Despre măsurile întreprinse în 
conformitate cu prevederile pre
zentului articol, înaltele Părți 
Contractante vor informa neîntîr- 

ziat Consiliul de Securitate șl 
vor acționa în conformitate cu 
prevederile corespunzătoare ale 
Cartei Organizației Națiunilor U- 
nite.

ARTICOLUL 8

înaltele Părți Contractante se 
vor informa și consulta reciproc 
asupra dezvoltării colaborării între 
cele două state, precum și asupra 
problemelor internaționale impor
tante care privesc interesele lor.

ARTICOLUL 9

Prezentul Tratat va fi supus ra
tificării și va intra în vigoare in 
ziua schimbului instrumentelor de 
ratificare, care va avea loc la Var
șovia, intr-un termen cît mai a- 
propiat.

Prezentul Tratat se încheie pe o 
perioadă de douăzeci de ani și se 
va prelungi, de fiecare dată, pe o 
perioadă de cinci ani, dacă nici 
una din înaltele Părți Contractante 
nu-1 va denunța, în scris, cu două
sprezece luni înainte de expirarea 
perioadei respective.

încheiat la București, la 12 no
iembrie 1970, în două exemplare, 
fiecare în limba română și în lim
ba polonă, ambele texte avind 
aceeași valabilitate.

în numele

Joi seara, delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii Popu
lare Polone, condusă de tovarășul 
Wladyslaw Gomulka, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Unit Polonez, 
și tovarășul Jozef Cyrankiewicz, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone, a oferit o re
cepție în onoarea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân și a Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Ilie Verdeț, Ma
xim Berghianu, Florian Dănăla- 
che, Emil Drăgănescu, Janos Fa
zekas, Manea Mănescu, Dumitru 
Popa, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile 
Vîlcu, Ștefan Voitec, Petre Blajo- 
vici, Ion Stănescu, precum și Cor
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Tiberiu Petrescu, amba
sadorul României în Republica 
Populară Polonă, membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat șl 
ai guvernului, conducători de in

TOVARĂȘUL IOZLF CYRANKIEWICZ
1

A TACIiT 0 VIZITĂ PROTOCOLARA
TOVARĂȘULUI ION GHEORGHL MAURER

Joi după-amiază, tovarășul Jozef 
Cyrankiewicz, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone, a fă
cut o vizită protocolară tovarășu
lui Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Româ
nia. 

stituții centrale și organizații ob
ștești, oameni de știință și cul
tură.

Au luat parte Boleslaw Jaszczuk, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.M.U.P., Mieczy- 
slaw Jagielski, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Adam Will
mann, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, și Jaromir Oche
duszko, ambasadorul Republicii 
Populare Polone la București —■ 
membrii delegației de partid șl 
guvernamentale a Republicii Popu
lare Polone, precum și alte per
soane oficiale care însoțesc dele
gația poloneză.

Au participat, de asemenea, șefi 
al misiunilor diplomatice acredi
tați în România și alți membri al 
corpului diplomatic.

înaintea începerii recepției au 
fost intonate imnurile de stat ale 
celor două țări.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

Cu acest prilej, în numele tova
rășului Wladyslaw Gomulka și al 
său personal, tovarășul Jozef Cy
rankiewicz a adresat tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer cele mai căl
duroase urări de bine și însănăto
șire grabnică.

La întrevedere, care a decurs în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
a luat parte Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe.

MITINGUL PRIETENIEI
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conformitate cu scopurile și princi
piile Cartei Organizației Națiuni
lor Unite, vor continua eforturile 
pentru apărarea păcii șl securității, 
pentru soluționarea diferendelor 
internaționale prin mijloace pașni
ce, pentru reducerea încordării in
ternaționale, pentru încetarea 
cursei înarmărilor și realizarea de
zarmării, pentru lichidarea defini
tivă a colonialismului și neocolo- 
nialismului in conformitate cu 
dreptul popoarelor de a-și hotărî 
singure soarta.

ARTICOLUL 6

înaltele Părți Contractante vor 
milita in continuare pentru îmbu
nătățirea situației în Europa. în
deosebi pentru garantarea securi
tății și asigurarea unei păci trai
nice, pentru dezvoltarea colaboră
rii și a relațiilor de bună vecinătate 
între statele europene, pe baza 
principiilor suveranității, egalității 
în drepturi, avantajului reciproc și 
neamestecului în treburile interne.

înaltele Părți Contractante, a- 
firmînd că una din premisele prin
cipale ale garantării securității eu
ropene o constituie inviolabilitatea

membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Polone, care, cu 
cîteva minute în urmă, au sem
nat Tratatul de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală între 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Polonă.

In prezidiu iau loc, de aseme- 
iea, membrii delegației de partid 
ii guvernamentale a Republicii 
Populare Polone — Boleslaw Jasz- 
:zuk, membru al Biroului Politic, 
iecretar al C.C. al P.M.U.P., 
Hieczyslaw Jagielski, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
’.M.U.P., vicepreședinte al Consi- 
iului de Miniștri, Adam Willmann, 
idjunct al ministrului afacerilor 
ixterne, Jaromir Ocheduszko, am- 
tasadorul Republicii Populare Po- 
one la București.

In prezidiu se află tovarășii 
’aul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
>ană, Ilie Verdeț, Florian Dănă- 
sche, Janos Fazekas, Dumitru 
’opa, Ștefan Voitec, Corneliu 
lănescu, ministrul afacerilor ex- 
»rne, general-colonel Ion Gheor- 
he, prim-adjunct al ministru- 
li forțelor armate, șef al 
larelui Stat Major, Eugen Je- 
eleanu, vicepreședinte al Consi- 
ului Național al Frontului Unită- 
i Socialiste, acad. Miron Nico- 
sscu, președintele Academiei Re- 
ublicii Socialiste România, Suza- 
a Gâdea, președinta Consiliului 
ațional al Femeilor, Tiberiu Pe- 

■escu, ambasadorul țării noastre
i Varșovia, Cristea Ciobanu, 
luncitor la Uzinele „23 August"

Maria Mareș, studentă la Facul- 
itea de științe juridice.
Au fost intonate imnurile de 

;at ale Republicii Populare Po
me și Republicii Socialiste Româ- 
ia.
Mitingul a fost deschis de tova- 

ișul Dumitru Popa, membru al 
omitetului Executiv al C.C. al 
.C.R., prim-secretar al Comitetu- 
li municipal București al P.C.R., 
rimarul general al Capitalei.
A luat apoi cuvîntul CRISTEA 
IOBANU — muncitor la Uzinele 
!3 August", care a subliniat că, 
îimați de simțăminte de adîncă 
■ietenie și stimă, muncitorii, ingi- 
erii și tehnicienii din marea uzină 
icureșteană, laolaltă cu întregul 
spor român, urmăresc cu viu in- 
res eforturile constructive ale po- 
>rului polonez, se bucură sincer 
> realizările sale în dezvoltarea

10MÂN0 - POLONE
(Urmare din pag. I) economiei, științei și culturii, în 

făurirea orînduirii socialiste. Sîn- 
tem încredințați, stimați oaspeți 
— a spus vorbitorul — că vizita 
dv. în România, convorbirile pur
tate cu conducătorii partidului și 
statului nostru, semnarea noului 
Tratat de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală între Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Polonă constituie o con
tribuție de seamă la adîncirea re
lațiilor de prietenie și cooperare 
rodnică dintre partidele, popoarele 
și statele noastre, la întărirea uni
tății țărilor socialiste.

Colectivul uzinei în care mun
cesc, toți oamenii muncii din țara 
noastră — a spus mai departe to
varășul Cristea Ciobanu — își 
mobilizează energiile pentru a da 
viață programului . adoptat de 
Congresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român în vederea edi
ficării societății socialiste multila
teral dezvoltate. Sîntem bucuroși 
să relevăm la această impunătoare 
adunare că în cele 10 luni care s-au 
scurs din acest an s-a realizat o 
producție globală cu 19,3 la sută 
mai mare, față de aceeași perioadă 
a anului trecut, iar productivita
tea muncii pe salariat a crescut cu 
18,4 la sută.

Referindu-se, în continuare, la 
relațiile dintre România și Polo
nia, vorbitorul a spus : Este pen
tru noi un motiv de bucurie faptul 
că, prin mașinile și utilajele pe 
care le realizează colectivul nos
tru, contribuim la dezvoltarea co
laborării economice dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Populară Polonă. In ultimii 
ani, livrările de produse din Uzi
nele „23 August" către Republica 
Populară Polonă au crescut sim
țitor. Folosindu-ne de plăcutul 
prilej al întîlnirii de astăzi cu dv., 
stimați conducători ai partidului 
și statului polonez, vă rugăm să 
transmiteți clasei muncitoare, po
porului polonez, sentimentele noas
tre de solidaritate și prietenie fră
țească, împreună cu urări de noi și 
însemnate succese în edificarea, 
sub conducerea Partidului Munci
toresc Unit Polonez, a societății 
socialiste, în ridicarea Poloniei pe 
culmi tot mai înalte de civilizație 
și prosperitate.

A urmat la cuvînt tovarășul 
EUGEN JEBELEANU, vicepreșe
dinte al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, care 
a adus delegației de partid și gu
vernamentale din Republica Popu
lară Polonă un cald salut 

din partea Intelectualității pa
triei noastre — Republica So
cialistă România. Nimic nu mi se 
pare mai firesc, în aceste clipe, a 
subliniat tovarășul Eugen Jebelea- 
nu, decît să subliniez toate acele 
trainice legături : legături de luptă, 
de aspirații, de treceri comune prin 
atîtea avataruri istorice, care fac 
parte dintr-o zestre în egală mă
sură împărtășită, distribuită de 
soartă și poporului român și celui 
polonez.

Evocînd similitudinea de trăire 
istorică a popoarelor român și po- 
lonez, vorbitorul a pus în lumină 

* faptul că destinul poporului nos
tru — trecutul lui, luptele împo
triva opresiunii, sacra hotărîre de 
a nu ceda nedreptății, depășirea 
tuturor greutăților printr-un elan 
constructiv, irezistibil, se aseamă
nă remarcabil cu toate acele stări 
similare, prin care — cu un pa
triotism niciodată stins — a tre
cut și poporul polonez.

Setea de libertate, de indepen
dență, de edificare constructivă, 
de pace, ale popoarelor noastre 
sînt constante ale trecutului nos
tru — și ele au trecut proba fo
cului de atîtea ori.

Să auzim glasul lui Adam Mic- 
kiewicz răsunînd în celebrul său 
poem al „Pelerinilor polonezi" : 
„Republica (scandează el), pe care 
urmează s-o întemeiați, se asea
mănă unei păduri îngrijite de un 
plantator... Semănațl, așadar, iu
birea de patrie și spiritul dăruirii 
de sine, și fiți siguri, că o repu
blică mare și frumoasă se va 
naște".

In același secol, la 1 iulie 1850, 
marele nostru Nicolae Bălcescu 
spunea în scrisoarea către Wla- 
dislaw Zamoyski, din emigrația 
poloneză, scrisoarea aflată la Mu- 
zeum Narodowe din Cracovia: 
„Principiul nostru politic este 
simplu : respect, recunoaștere, e- 
galitate și solidaritate a naționa
lităților ; zece secole de lupte și 
de suferințe au făcut și mai im
punător acest principiu".

De atunci, de "acum mai bine 
de un veac, nenumărate furtuni și 
dezastre s-au abătut asupra țări
lor noastre. Insă viziunea înainta
șilor noștri, investiți de forța și 
credința în adevăr și în libertatea 
popoarelor noastre, a biruit.

Ceea ce a visat Bălcescu, și cei 
mai bravi, și cei mai dezinteresați, 
și cei mai onești oameni ai timpu
lui său și ai timpului care i-a 
urmat, înfăptuiește, pe un plan

Aplauze călduroase pentru prietenia româno—polonâ

superior, în țara noastră, orîndui- 
rea socialistă. O orînduire în care 
dezideratele de atunci și cele de 
astăzi ale acestui popor devin 
faptă. O orînduire în care omul 
din uzină, de pe întinsul cîmpiilor 
și din bibliotecă luptă pentru în
florirea acelei „republici mari și 
frumoase", pe care au. visat-o și 
Mickiewicz și Bălcescu.

In aceste zile — a spus în con
tinuare vorbitorul — de cînd vă 
aflați în mijlocul poporului nostru, 
ați avut ocazia de a vedea — con
cretizate în faptă — eforturile po
porului nostru pentru construcția 
unei Republici libere, generoase și 
înfloritoare, dispusă în fiece mo
ment să ta In piept greutățile, să 
le depășească, să fie demnă de vi
sările celor jertfiți pentru ea. Cu 
un cuvînt, o Republică socialistă 
al cărei suprem țel este să fie con
structivă, să asigure neîncetata 
propășire a fiilor săi. Construc
toare a fericirii poporului său, și — 
alături de toate popoarele care 
promovează principiile demnității, 
ale suveranității și ale indepen
denței — constructoare și conso- 
lidatoare a păcii.

Promovatorul și organizatorul, 
și arhitectul, care transformă în 
realități concrete aceste principii 
este Partidul Comunist Român.

In continuare, vorbitorul a e

vocat rolul Intelectualității în 
opera de construire a socialismu
lui, de formare a omului societă
ții românești contemporane. Și ne 
este plăcut — a arătat tovarășul 
Eugen Jebeleanu — să subliniem, 
cu acest prilej, legăturile pe care 
le are intelectualitatea țării noastre 
— intelectualitate receptivă la tot 
ceea ce poate fi de folos acelei 
„pax eterna" — cu intelectualita
tea poloneză socialistă, cu intelec
tualitatea progresistă de pretutin
deni.

Prietenia româno-poloneză — a 
spus în încheiere vorbitorul — are 
adînci și trainice rădăcini istorice. 
Tratatul de prietenie româno-po- 
lon semnat astăzi va fi documen
tul menit să dezvolte în continua
re, pe toate planurile, inclusiv pe 
cel al construcției intelectuale și 
artistice, prietenia și lupta noastră 
comună pentru pace, independență, 
demnitate națională și progres so
cial.

Vorbind în numele tineretului, 
studenta MARIA MAREȘ de la Fa
cultatea de științe juridice a ară
tat că tînăra generație din patria 
noastră prețuiește legăturile tradi
ționale dintre popoarele român și 
polonez, făurite în luptele purtate 
pentru afirmarea ființei naționale, 
pentru libertate și eliberare socia
lă, legături ce au dobîndit un con

ținut nou șl au fost ridicate pe o 
treaptă superioară în anii con
struirii socialismului. Noi ne bucu
răm laolaltă cu întregul popor ro
mân de realizările poporului polo
nez prieten, realizări ce reprezintă 
o contribuție la întărirea unității 
țărilor socialiste.

Ca fii și fiice ale națiunii ro
mâne — a spus în continuare stu
denta Maria Mareș — sîntem mân
dri că trăim într-o epocă de im
petuoasă dezvoltare a patriei 
noastre socialiste. întreaga noas
tră studențime, tineretul, parti
cipă cu dăruire și entuziasm la e- 
fortul creator al întregului popor, 
sînt hotărîți să facă totul pentru 
a fi la înălțimea atenției și încre
derii de care se bucură din par
tea partidului și poporului.

Educat de partid în spiritul 
principiilor nobile ale socialismu
lui și progresului, tineretul patriei 
noastre este animat de dorința de 
a contribui la întărirea continuă a 
prieteniei dintre țările socialiste, la 
întărirea forțelor antiimperialiste, 
la promovarea ideilor păcii în în
treaga lume. In acest spirit, orga
nizațiile tineretului și studenților 
din țara noastră dezvoltă pe larg 
relațiile cu organizațiile de tineret 
din Republica Populară Polonă, 
din Celelalte țări socialiste, parti
cipă activ la soluționarea proble

melor care preocupă astăzi tînăra 
generație a lumii, a spus în înche
iere studenta Maria Mareș.

tntîmpinat cu puternice a- 
plauze, a luat cuvîntul tovarășul 

Nicolae Ceaușescu.
Primit cu vii aplauze, ■ 

luat apoi cuvîntul tovarășul 
Wladyslaw Gomulka.

(Cuvântările se publică in 
paginile I și III).

Asistența a subliniat, în repeta
te rînduri, cu îndelungi aplauze, 
cuvîntările rostite. Mitingul a re
levat sentimentele de prețuire, 
stimă și prietenie ce și le nutresc 
reciproc popoarele român și polo
nez. >

La sfîrșitul mitingului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Wladyslaw 
Gomulka își string mîinile cu căl
dură, salută miile de participanți 
la miting. Minute în șir se aplaudă 
pentru dezvoltarea continuă a le
găturilor de prietenie și solidarita
te dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncitoresc Unit Polo
nez, pentru întărirea colaborării 
rodnice dintre Republica Socialis
tă România și Republica Populară 
Polonă, spre binele ambelor po
poare, al cauzei generale a socia
lismului și păcii în lume.

(Agerpres)
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Cuvîntarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
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toate domeniile se va întemeia și 
în viitor pe egalitatea deplină în 
drepturi, respectarea independen
ței și suveranității, avantajul re
ciproc, întrajutorarea tovărășească, 
stimă și neamestec în treburile in
terne.

România și Polonia sînt țări iu
bitoare de pace, ele depun efor
turi neslăbite pentru salvgardarea 
securității internaționale ; sperăm 
că prin acțiunea unită a tuturor 
popoarelor se va preîntîmpina iz
bucnirea unui nou război mondial, 
se va pune stavilă politicii de dic
tat și agresiune. In același timp, 
adoptăm măsurile necesare pentru 
apărarea împotriva unui atac din 
afară. în acest spirit, în tratatul 
semnat astăzi se exprimă angaja
mentul solemn al României și Po
loniei că, în cazul unui atac armat 
asupra uneia dintre ele de către un 
stat sau un grup de state, cealal
tă parte, exercitîndu-și drep
tul inalienabil de apărare indivi
duală sau colectivă, conform Car
tei O.N.U., îi va acorda ne- 
întîrziat ajutor, prin toate mij
loacele de care dispune, inclu
siv ajutorul militar necesar respin
gerii atacului armat. Sperăm însă, 
tovarăși, că această prevedere nu 
va trebui s-o folosim niciodată ; 
vom acționaîn direcția aceasta ! 
(Aplauze).

Ținînd seama de toate prevede
rile de care am vorbit, putem a- 
firma că Tratatul corespunde pe 
deplin intereselor fundamentale 
ale fiecăreia dintre cele două țări, 
năzuințelor popoarelor noastre de 
a trăi în bună vecinătate și prie
tenie, de a se ajuta reciproc în o- 
pera de făurire a socialismului; 
totodată el contribuie la întărirea 
forței sistemului mondial socialist, 
slujește cauzei progresului și păcii 
în Europa și în întreaga lume. 
(Aplauze).

Doresc, de asemenea, să subli
niez importanța faptului că noul 
Tratat consemnează unele obiecti
ve esențiale ale politicii externe a 
celor două țări.

Tratatul dă glas voinței Româ
niei și Poloniei de a contribui în 
continuare la dezvoltarea priete
niei, colaborării multilaterale și uni
tății dintre toate statele socialiste. 
Partidul și statul nostru situează 
în mod constant această preocupa
re în centrul politicii lor externe. 
România promovează cooperarea 
cu țările membre ale Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, își 
îndeplinește neabătut obligațiile 
ce derivă din apartenența la Tra
tatul de la Varșovia și totodată 
dezvoltă colaborarea politică, e- 
conomică, militară și tehnico- 
științifică cu toate celelalte țări 
socialiste. Considerăm că ampli
ficarea relațiilor de colaborare 
trebuie să ducă la ridicarea fie
cărei țări, la înflorirea fiecărei 
națiuni socialiste, libere și inde
pendente și, pe această bază, la 
sporirea potențialului întregului 
sistem mondial socialist, la întări
rea unității sale, la creșterea in
fluenței ideilor socialismului în 
lume, la triumful păcii. (Vii a- 
plauze).

România și Polonia afirmă în 
noul tratat hotărîrea de a promo
va neabătut politica de coexistență 
pașnică între state cu sisteme so
ciale diferite, de a-și uni eforturile 
și de a conlucra, împreună cu ce
lelalte țări socialiste, cu toate po
poarele lumii, la asigurarea păcii 
și securității, la soluționarea 
marilor probleme care stau în 
fața omenirii. în acest spirit, 
România militează cu consec
vență pentru promovarea unor 
relații noi între state, la temelia 
cărora să stea egalitatea în drep
turi, respectarea independenței și 
suveranității, neamestecul în tre
burile interne, avantajul reciproc. 
Viața arată că numai pe baza aces
tor principii, înscrise și în Carta 
Organizației Națiunilor Unite, se 
poate realiza o colaborare rodnică 
între state, pot fi preîntâmpinate 
ciocnirile armate, sursele de con
flict, se poate asigura instaurarea 
unei păci durabile în lume. (Aplau
ze). Realizarea unei asemenea păci, 
interesele securității internaționale 
cer eliminarea forței și a amenin
țării cu folosirea forței, a politicii 
de dictat și dominație promovată 
de imperialism, impun soluționarea 
tuturor problemelor litigioase in
terstatale pe cale politică, prin tra
tative purtate în spirit de egalitate 
și stimă reciprocă. Practica demon
strează în mod convingător că ex
tinderea colaborării și cooperării 
dintre state slujește progresului fie
cărei națiuni, precum și îmbunătă
țirii climatului politic mondial, sta
tornicirii încrederii în raporturile 
internaționale. Călăuzită de aceste 
principii, atașată profund cauzei 
destinderii și cooperării, Republica 

Socialistă România dezvoltă relații 
de bună înțelegere și colaborare cu 
toate statele lumii, fără deosebire 
de orînduirea socială, acționează 
statornic pentru așezarea raportu
rilor internaționale pe baza prin
cipiilor la care m-am referit.

Preocupată de realizarea destin
derii pe plan mondial, țara noastră 
militează pentru stingerea cît mai 
grabnică a focarelor de conflicte și 
încordare care mai persistă astăzi 
pe diferite meridiane ale glo
bului și care constituie grave pe
ricole pentru întreaga omenire. 
Milităm pentru încetarea războiu
lui din Vietnam, retragerea trupe
lor S.U.A. din Vietnam și din Pe
ninsula Indochineză, pentru ca po
poarele vietnamez, laoțian și cam
bodgian să fie lăsate să-și rezolve 
singure problemele în conformitate 
cu propria lor voință, fără nici un 
amestec din afară. (Aplauze puter
nice). Ne pronunțăm, de asemenea, 
pentru soluționarea pe cale pașni
că, politică, a conflictului din O- 
rientul Apropiat, în spiritul Rezo
luției Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967, considerînd 
necesară retragerea trupelor is- 
raeliene din teritoriile arabe ocu
pate, asigurarea independenței și 
integrității teritoriale a tuturor 
statelor din această zonă, rezol
varea situației populației palesti- 
nene în conformitate cu inte
resele și aspirațiile sale naționale. 
Viața arată că în condițiile actuale 
nu se mai poate asigura soluțio
narea durabilă a problemelor in
ternaționale fără participarea tu
turor statelor, mari sau mici, fără 
să se țină seama de dorința po
poarelor de a trăi libere, fără a se 
respecta dreptul sacru al fiecărui 
popor de a decide singur, nestin
gherit, asupra propriului său des
tin. (Aplauze vii, prelungite). în 
zilele noastre se afirmă, mai 
puternic ca oricînd, voința po
poarelor de a trăi liber, de a-și 
făuri și consolida statele lor na
ționale, de a-și dezvolta de sine 
stătător viața economică și socia
lă. potrivit intereselor lor vitale ; 
forțe populare uriașe, nemaicunos
cute în istorie, iau parte activă la 
lupta împotriva politicii de domi
nație imperialistă și neocolonialis- 
tă, nentru progres social, indepen
dentă națională, democrație și pace; 
nimic în lume nu poate și nu va 
putea împiedica victoria acestor 
năzuințe ale popoarelor. (Aplauze 
puternice).

Trăind în Europa, atît poporul 
român cît și poporul polonez sînt 
profund interesate ca pe continen
tul nostru să fie instaurat un cli
mat trainic de pace și securitate, 
să se dezvolte colaborarea și în
crederea între state. Fără îndoia
lă, pentru înfăptuirea securității 
pe continent este necesar să se 
pornească de la realitățile concrete 
apărute în perioada postbelică, în 
primul rînd de la recunoașterea 
inviolabilității granițelor statorni
cite după încheierea războiului, 
inclusiv a frontierei Oder-Neisse ; 
se impun, de asemenea, recunoaș
terea de către toate statele a Re
publicii Democrate Germane, nor
malizarea relațiilor cu ambele 
state germane și asigurarea par
ticipării lor la viața politică inter
națională.

Țara noastră promovează activ 
ideea securității europene, desfă
șoară ample contacte cu toate sta
tele interesate, indiferent de o- 
rînduirea lor socială, în ve
derea creării climatului destin
derii și securității pe continen
tul nostru. Știm că în acest sens 
și Republica Populară Polonă des
fășoară o intensă activitate politi
că și diplomatică.

In această ordine de idei, Româ
nia apreciază că un important act 
pozitiv în efortul de normalizare 
a relațiilor pe continent, pe calea 
lichidării reziduurilor celui de-al 
doilea război mondial, îl constituie 
semnarea Tratatului sovieto—vest- 
german.

Potrivit tratatului pe care l-am 
semnat, România și Polonia se an
gajează să militeze în continuare 
pentru îmbunătățirea situației din 
Europa, pentru întărirea securită
ții și asigurarea păcii, pentru ex
tinderea colaborării între statele 
europene.

Considerăm că o contribuție în
semnată la îmbunătățirea situației 
în Europa ar aduce încheierea cu 
succes a tratativelor dintre Repu
blica Populară Polonă și Republi
ca Federală a Germaniei, norma
lizarea relațiilor dintre R.F.G. și 
alte țări socialiste, precum și sta
bilirea de relații, pe baza drep
tului internațional, între cele două 
state germane.

Promovarea cauzei securității și 
colaborării pe continentul nostru 

ar fi favorizată de ținerea Confe
rinței general-europene — propu-, 
să de țările noastre și de celelalte 
state participante la Tratatul de 
la Varșovia — idee ce se bucură 
de adeziunea unor cercuri tot mai 
largi ale opiniei publice de pe 
continent.

O mare importanță pentru des
tinderea situației internaționale, 
pentru salvgardarea păcii mondia
le. considerăm că ar avea oprirea 
cursei înarmărilor, trecerea la mă
suri practice de dezarmare și în 
primul rînd de dezarmare nucleară. 
In acest context, apreciem că ar 
avea efecte deosebit de pozitive 
lichidarea blocurilor militare, des
ființarea bazelor militare de pe te
ritoriile altor state, retragerea tru
pelor străine în granițele naționale.

După cum e cunoscut, România 
acționează cu consecvență pentru 
dezvoltarea unor largi relații de 
bună vecinătate, înțelegere și co
laborare multilaterală cu toate ță
rile balcanice, fără deosebire de 
orînduire socială, pentru transfor
marea Balcanilor într-o zonă a co
laborării și păcii, lipsită de arme 
nucleare. Sînt cunoscute în țara 
noastră, totodată, inițiativele polo
neze privind crearea unei zone de
militarizate în Europa centrală, 
precum și înghețarea înarmărilor 
nucleare și termonucleare în a- 
ceastă regiune.

Sîntem hotărîți să acordăm și 
în viitor o atenție neslăbită acti
vității pentru crearea de zone de- 
nuclearizate, ale păcii și bunei ve
cinătăți între state.

O manifestare pregnantă a vo
inței tuturor statelor de a parti
cipa activ la viața internațională, 
de a-și spune cuvîntul asupra des
tinelor păcii, de a acționa în di
recția unei politici de colaborare 
și destindere, pentru aplicarea 
principiilor Cartei O.N.U. în rela
țiile internaționale, a constituit-o 
cea de-a 25-a sesiune jubiliară a 
Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite. Viața evidențiază 
că Organizația Națiunilor Unite 
poate juca un rol mai important 
în asigurarea păcii și dezvoltarea 
colaborării internaționale, cu con
diția participării active și cu drep
turi egale la activitatea ei a tu
turor statelor lumii. în acest scop 
se impune îmbunătățirea activită
ții O.N.U., realizarea univer
salității depline a acestei organi
zații prin restabilirea drepturilor 
legitime ale Republicii Populare 
Chineze în O.N.U., primirea am
belor state germane și a altor țări 
în această organizație, oglindind 
astfel mai fidel realitățile lumii 
contemporane.

Poporul român este hotărît să 
acționeze și în viitor, cu toată e- 
nergia și perseverența, pentru in
staurarea unui climat de destin
dere, înțelegere și largă colaborare 
internațională, pentru salvgarda
rea păcii și securității tuturor po
poarelor. (Aplauze).

Stimați tovarăși și prieteni,

Vizita pe care au făcut-o în țara 
noastră în aceste zile tovarășii Go
mulka, Cyrankiewicz și ceilalți 
membri ai delegației poloneze, con
vorbirile purtate între delegațiile 
noastre, în cursul cărora s-au 
reafirmat dorința și interesul 
comun pentru lărgirea colaborării 
reciproce, tratatul semnat astăzi 
constituie un moment de seamă tn 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și alianță dintre popoarele român 
și polonez.

Doresc să exprim convingerea 
profundă a partidului și guvernu
lui țării noastre că încheierea și 
semnarea noului tratat, transpu
nerea în practică a prevederilor 
sale vor contribui la întărirea și 
mai puternică a prieteniei și co
laborării dintre Republica Socialis
tă România și Republica Populară 
Polonă, dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncitoresc D'
nit Polonez, dintre popoarele ro
mân și polonez, vor servi cauzei 
nobile a întăririi unității și co
eziunii țărilor socialiste, creș
terii forțelor socialismului și păcii 
în lume.

Permiteți-mi, dragi tovarăși, în 
încheiere, ca în numele Partidului 
Comunist Român, al Consiliului de 
Stat și guvernului țării noastre, al 
întregului popor român, să urez 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, guvernului Republicii Popu
lare Polone, întregului popor po
lonez, mult succes în activitatea pe 
care o desfășoară pentru edificarea 
noii orînduiri sociale, pentru în
tărirea și apărarea păcii în lume 
(Aplauze).

Trăiască prietenia româno—po
lonă !

Trăiască unitatea țărilor socia
liste, a partidelor comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțelor an- 
tiimperialiste I

Trăiască pacea și colaborarea în
tre popoare pe planeta noastră !

La sfîrșitul cuvintării, asistența 
se ridică in picioare și aplaudă în
delung. Minute în șir se ovațio
nează pentru dezvoltarea continuă 
a legăturilor de prietenie și soli
daritate dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncitoresc U- 
nit Polonez, pentru colaborarea 
dintre Republica Socialistă Româ
nia șl Republica Populară Polonă.

Cuvîntarea tovarășului

Wladyslaw Gomulka
(Urmare din pag. I)

lare. Au apus pentru totdeauna 
vremurile cînd în noțiunea de „Eu
ropa orientală" intrau state și stă
tulețe, pe care puterile imperia
liste le tratau ca proprii semi
colonii și le foloseau ca instru
mente în politica lor antisovietică. 
Dezvoltarea dinamică a economiei, 
învățămîntului și culturii, marile 
cuceriri sociale, întărirea noilor 
forme ale orînduirii, și relațiilor 
sociale — toate acestea sînt cuce
riri ale acestei perioade fără egal 
atît în istoria Poloniei, cît și a 
României. O deosebită importanță 
pentru realizarea acestor sarcini 
mărețe a avut colaborarea bilate
rală și multilaterală a statelor 
socialiste, bazată pe fundamentul 
comunității de idei, țeluri și aspi
rații.

Pe baza propriului efort eficace 
și a unității statelor socialiste — 
garanție sigură pentru suverani
tate și securitate, forță motri
ce a progresului multilateral 
— cele două state ale noastre au 
obținut mari succese în dezvolta
rea pe calea socialismului. Produc
ția industrială globală a Poloniei 
este în acest an aproape de 15 ori 
mai mare decît în anul 1938, iar 
producția agricolă este aproape de 
2 ori mai mare, în ciuda condițiilor 
climaterice nefavorabile din ultimii 
doi ani. Am devenit un stat indus- 
trial-agrar, în care aproape 70 la 
sută din populație își asigură exis
tența din activități în afara agri
culturii. Din punct de vedere al 
numărului salariaților cu studii su
perioare și medii, raportat la popu
lație, Polonia se situează la ni
velul celor mai dezvoltate țări din 
Europa.

Am construit bazele unei indus
trii moderne. In prezent, ne aflăm, 
ca și alte state socialiste, în fața 
sarcinii de a introduce pe scară 
largă cuceririle revoluției tehnice- 
științifice. Acestui scop îi slujește 
programul de dezvoltare intensivă 
a economiei naționale care, punînd 
în valoare forța motrice a progre
sului tehnicii și științei, va contri
bui la o creștere rapidă a producti
vității muncii și la îmbunătățirea 
calității producției, la o creștere e- 
conomică și mai eficientă și la ri
dicarea nivelului de trai al popu
lației.

Noi apreciem și privim cu res
pect realizările României socialiste 
dobîndite sub conducerea Parti
dului Comunist Român. Republica 
Socialistă România ocupă un loc 
de frunte în Europa în ceea ce 
privește dinamismul dezvoltării și 
ritmul de creștere a producției in
dustriale, ca și a venitului națio
nal. Intr-un ritm rapid are loc, de 
asemenea, generalizarea învăță
mîntului, dezvoltarea științei și 
culturii (Vii aplauze).

O dată cu progresul economic ra
pid, în cele două țări ale noastre 
s-a dezvoltat cu succes colaborarea 
polono-română. Schimburile co
merciale dintre Polonia și România 
au crescut față de anul 1948 
de aproape 11 ori, cifrîndu-se 
la circa o jumătate de miliard 
zloți/valută anual. In actualul cin
cinal, schimburile reciproce au 
crescut In medie, anual, cu 12 la 
sută. Aproape jumătate din livră
rile reciproce reprezintă astăzi 
mașinile și instalațiile industriale. 
Avantaje importante oferă ambe
lor țări colaborarea crescîndă teh- 
nico-științifică care deschide calea 
spre cooperare și specializare. Toa
te acestea au permis ca pentru 
următorii 5 ani să se prevadă o 
creștere de peste 60 la sută a 
schimburilor comerciale reciproce. 
Schimbul de mașini și instalații va 
cunoaște cel mai înalt ritm de 
creștere. Sîntem convinși că există 
posibilități pentru sporirea in con
tinuare a schimburilor în anii 
1971—1975, îndeosebi prin crearea 
unor condiții favorabile pentru 
dezvoltarea specializării și coope
rării în producție, ceea ce depinde 
în mare măsură de coordonarea 
investițiilor planificate pentru cin
cinalul următor în anumite dome
nii ale producției.

Pe măsura creșterii economice 
a fiecăreia dintre țările noastre, 
an de an se ridică în fața noastră 
sarcini noi, care rezultă din nive
lul superior de industrializare și 
din caracterul mai complex al eco

nomiei naționale. Asigurarea rit
mului corespunzător de dezvoltare 
și menținerea pasului cu progresul 
tehnic mondial nu pot fi conce
pute fără o întărire a legăturilor 
economice dintre țările socialiste, 
fără adîncirea coordonării, specia
lizării și cooperării industriale în 
relațiile bilaterale și în cadrul 
C.A.E.R. Aceasta este o problemă 
de importanță fundamentală, atât 
pentru creșterea potențialului eco
nomic al fiecăreia din țările socia
liste, cît și pentru creșterea pe mal 
departe a forțelor lagărului socia
list în ansamblu. Progresul în do
meniul integrării economice condi
ționează, de asemenea, contribuția 
mai efectivă a țărilor noastre la 
diviziunea internațională a muncii 
și la competiția eficientă cu capi
talismul. De asemenea, nu trebuie 
să subapreciem importanța proce
selor de integrare care au loc în 
lumea capitalistă.

Țelul nostru comun, suprem, este 
menținerea păcii. Participînd la 
Tratatul defensiv de la Varșovia 
ne aducem contribuția la lupta co
mună a statelor lagărului socialist 
pentru transformarea Europei în- 
tr-un continent al stabilității paș
nice, pentru crearea unui sistem 
de securitate colectivă în interesul 
tuturor popoarelor. Viața a confir
mat justețea și clarviziunea poli
ticii externe a statelor socialiste, 
care, din primele momente după 
terminarea celui de-al doilea răz
boi mondial, au luptat cu fermita
te pentru consolidarea și recunoaș
terea statu quo-ului teritorial — 
politic și respectarea deplină a In
tegrității și suveranității tuturor 
statelor. De această politică solida
ră și consecventă a statelor socia
liste s-a sfărîmat politica războiu
lui rece dusă de imperialism, al că
rui îndîrjit purtător de cu- 
vînt din Europa a fost în trecut 
R.F.G. Desfășurarea evenimentelor 
a dejucat întru totul concepțiile re
vizioniștilor vest-germani. Calcule
le lor privind rezolvarea probleme
lor europene de pe poziții de forță 
au suferit un eșec. In R.F.G. s-a a- 
juns să-și spună cuvîntul forțe mal 
realiste și interesate în îmbunătă
țirea relațiilor cu țările socialiste. O 
expresie a acestui fapt îl constituie 
Tratatul dintre U.R.S.S. și R.F.G., 
care a deschis perspectiva norma
lizării relațiilor în Europa.

In prezent, între Polonia și R.F.G. 
au loc la Varșovia, după cum se 
știe, tratative care se pare că intră 
în faza finală. Normalizarea rela
țiilor reciproce dintre Polonia și 
R.F.G. poate avea loc numai pe 
baza recunoașterii frontierei polo
neze pe Odra și Nysa ca definiti
vă și inviolabilă și a renunțării 
la orice pretenții teritoriale în pre
zent și în viitor. încheierea unul 
asemenea tratat va reprezen
ta un pas important pe ca
lea viitorului pașnic al Europei.

Interesele păcii cer ca guvernul 
R.F.G. să-și normalizeze, de aseme
nea, relațiile cu celelalte țări so
cialiste, îndeosebi cu R.D.G. — 
celălalt stat german suveran și egal 
în drepturi, întrucît perspectiva 
Europei pașnice este legată insepa
rabil de participarea cu drepturi 
depline a R.D.G. în concertul sta
telor europene.

Insă lupta forțelor socialismului 
pentru dezvoltarea pașnică a conti
nentului nostru va continua. For
țele care ar dori să continue vechea 
politică a războiului rece și să 
submineze relațiile cu țările socia
liste nu încetează să acționeze. Ele 
se folosesc de sprijinul celor mai 
reacționare cercuri ale capitalului, 
precum și ale cercurilor agresive 
ale imperialismului, cărora nu le 
convin destinderea și colaborarea 
pașnică și care ar dori să torpi
leze procesul de normalizare în
ceput, apelînd la vechile tradiții 
ale naționalismului șl militarismu
lui german.

în prezent, scopul de o deosebită 
Importanță al acțiunii tuturor for
țelor interesate în coexistența paș
nică trebuie să fie pregătirea și 
desfășurarea conferinței general- 
europene în problema securității și 
colaborării. Această conferință va 
reprezenta o etapă importantă pe 
calea creării unui sistem eficient 
de securitate colectivă în Europa 
și a depășirii treptate a împărțirii 
Europei în două grupări militare 
opuse. Mergînd pe această cale se 
va putea, de asemenea, rezolva 
problema — atît de importantă 

pentru toate țările — a reducerii 
înarmărilor, începînd cu reducerea 
trupelor staționate pe teritorii 
străine.

In procesul de normalizare a re
lațiilor dintre cele două părți ale 
Europei o mare însemnătate va a- 
vea dezvoltarea colaborării econo
mice, tehniio-științifice și cultu
rale, precum și măsurile întreprin
se în comun în vederea realizării 
unor acțiuni care necesită eforturi 
multilaterale pe scară europeană.

In prezent, țările socialiste din 
Europa răsăriteană Sînt parteneri 
egali ai țărilor capitaliste dezvol
tate din Europa. Datorită cuceriri
lor noastre sociale și economice, 
am încetat de a mai fi rude sărace 
în familia popoarelor europene. A 
avut loc o reducere însemnată a 
disproporțiilor izbitoare din trecut 
privind nivelul economic al diferi
telor părți ale Europei, care submi
nau stabilitatea pe continentul nos
tru. Astăzi, statele membre ale 
C.A.E.R. reprezintă un potențial u- 
riaș, cu cei 360 de milioane de oa
meni, 32 la sută din producția in
dustrială mondială, tin mare poten
țial creator, rezerve inepuizabile 
de materii prime și numeroase ca
dre cu calificare din ce în ce mal 
înaltă. Poziția noastră economică 
se va întări fără îndoială neconte
nit, o dată cu progresul integrării 
socialiste. Dezvoltarea schimburi
lor comerciale reciproc avantajoa
se cu țările capitaliste, contactele 
largi pe plan tehnic șl științific, 
cooperarea în producția mărfurilor 
pentru piața europeană și țări ter
țe, permit o folosire mai judicioa
să decît pînă în prezent a poten
țialului creator al Europei.

Renunțarea la folosirea forței în 
relațiile dintre state, acțiunile în 
direcția dezarmării, precum și dez
voltarea colaborării multilaterale 
dintre Europa de est și vest vor 
contribui la întărirea păcii mon
diale, în folosul tuturor popoare
lor.

Atmosfera de destindere șl nor
malizare a relațiilor din Europa 
este înveninată de Intensificarea 
politicii agresive a imperialismului 
în alte zone ale lumii și, în primul 
rînd, în Asia de sud-est și în Ori
entul Apropiat Statele socialiste 
vor sprijini și în viitor popoarele 
atacate de imperialism, vor apăra 
suveranitatea lor și vor tinde spre 
rezolvarea pașnică a crizelor și 
stingerea focarelor de conflicte 
Asigurarea unei păci drepte In In
dochina necesită acceptarea, ca 
bază de înțelegere, a planului In 
8 puncte al Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, care pornește d« 
la dreptul inalienabil al poporului 
vietnamez de a decide singur asu
pra viitorului său. (Aplauze). Ir 
Orientul Apropiat este necesari 
realizarea în întregime a rezoluție 
Consiliului de Securitate al O.N.U. 
lichidarea tuturor urmărilor agre
siunii israellene și asigurarea secu
rității tuturor statelor din aceastâ 
parte a lumii.

Poziția celor două state aliate — 
Polonia și România — față d< 
problemele majore ale luptei ac
tuale pentru pace, aportul lor li 
întărirea unității comunității so
cialiste, solidaritatea cu lupta in
ternațională a clasei muncitoare ș 
cu mișcarea de eliberare națională 
participarea în comun la dez
voltarea potențialului economii 
al lagărului socialist definesc e- 
sența tratatului semnat astăzi 
Am încheiat acest tratat cu con 
vingerea că el corespunde celo 
mai vitale aspirații ale popoaTela 
noastre, intereselor libertății ș 
progresului, păcii și socialismului 
(Aplauze).

Primiți, tovarăși și prieteni, salu 
tul fierbinte și urările cordiale d- 
noi succese în realizarea planuri 
lor, de prosperitate, pe care li 
adresăm Partidului Comunist Ro 
mân și întregului popor român.

Trăiască și să se întărească pri
etenia polono-română !

Trăiască unitatea comunității so 
cialiste I

Trăiască pacea și socialismul 
(Aplauze puternice, îndelungat* 
întreaga asistență, în picioare, ova 
ționează îndelung pentru prieteni 
dintre poporul român și poporu 
polonez, pentru colaborarea rodni 
că dintre cele două țări. îndelung 
aplauze subliniază sentimentele d 
stimă și înaltă prețuire ce le nu 
trese reciproc popoarele român ț 
polonez).

că în curs de modernizare, cu o 
știință și cultură înfloritoare, cu 
un nivel de viață în continuă-creș
tere. A mai rămas o lună și ju
mătate pînă la sfîrșitul acestui an 
— ultimul an al actualului cinci
nal — și putem spune că perioada 
1966—1970 se va încheia cu depă
șirea ritmurilor de creștere a pro
ducției industriale prevăzute de 
Congresul al IX-lea. In pofida 
greutăților provocate de calamită
țile naturale din primăvară, planul 
pe acest an și pe întregul cincinal 
se va realiza cu succes, demon- 
strînd elocvent forța economiei și 
marile resurse ale societății noas
tre socialiste, forța unui popor 
stăpîn pe destinele sale, hotărît 
să-și făurească viața liber, așa 
cum o dorește. (Aplauze).

Incepțnd cu anul 1971, vom tre
ce la înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al X-lea al partidului, a 
programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
care va ridica patria noastră pe 
noi trepte ale progresului, ci
vilizației și culturii, apropiind-o 
de țările avansate din punct de 
vedere economic. Strîns unit în 
jurul partidului comunist — con
ducătorul încercat al națiunii 
noastre socialiste — poporul ro
mân își consacră cu elan ener
gia și capacitatea creatoare înde
plinirii acestui program, înfloririi 
continue a patriei noastre socia
liste, victoriei comunismului în 
România. (Aplauze prelungite).

în țara noastră sînt cunoscute și 
apreciate succesele obținute de 
Polonia în anii construcției socia
lismului. Intr-un timp istoric scurt, 
poporul polonez și-a refăcut patria 
după dezastrul războiului, a lichi
dat înapoierea moștenită de la ca
pitalism, a transformat Polonia 
într-o țară cu o industrie puter
nică și o agricultură în plină dez
voltare, a obținut realizări impor
tante în creșterea nivelului său de 
trai material și cultural. Poporul 
român se bucură din toată inima de 
marile înfăptuiri ale poporului po
lonez și îi urează succese tot mai 
mari în dezvoltarea economiei și 
culturii, în făurirea unei vieți îm
belșugate, în propășirea patriei pe 
drumul socialismului. (Aplauze 
puternice).

Realizările însemnate dobîndite 
de România și Polonia au creat 
posibilități tot mai largi pentru 
dezvoltarea fructuoasă a colaboră
rii bilaterale în toate domeniile de 
activitate. Constatând cu satisfac
ție cursul ascendent al relațiilor 
noastre economice, doresc să re
lev că, față de 1965, schimburile 
comerciale și-au sporit volumul în 
1970 de aproape 2 ori. S-a extins 
șl diversificat colaborarea tehnico- 
științifică și culturală. Schimbu
rile de delegații și informații, vizi
tele reciproce au permis mai bu
na cunoaștere a experienței con
strucției socialiste din cele două 
țări. Un rol hotărîtor la întărirea 
prieteniei dintre România și Po
lonia îl are dezvoltarea relațiilor 
de solidaritate dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Munci
toresc Unit Polonez pe baza prin
cipiilor marxism-leninismulul și 
internaționalismului proletar.

Tratatul semnat astăzi deschide 
un nou capitol în istoria relațiilor 
româno-polone. Ambele țări sînt 
hotărîte să dezvolte și mai mult 
colaborarea reciproc-avantajoasă 
pe multiple planuri. în cincinalul 
viitor, livrările reciproce de 
mărfuri vor spori cu circa 60 la 
sută față de realizările perioadei 
1966—1970, ponderea principală de- 
ținînd-o, ca și pînă acum, mașinile 
șl utilajele. Cu toate acestea, con
statăm că există noi posibilități de 
dezvoltare a schimburilor economi
ce și îndeosebi a cooperării în do
meniul producției, științei și teh
nicii. în discuțiile pe care le-am 
avut, am hotărît să valorificăm 
mai bine aceste posibilități, să gă
sim noi căi privind dezvoltarea în 
continuare a colaborării în dome
niul industriei miniere și al me
talelor neferoase, industriei meta
lurgice, construcțiilor de mașini, 
chimice, al agriculturii, comerțului 
exterior și în alte domenii. Ne ex
primăm convingerea că aceste con
statări și dorința comună expri
mată vor duce ia lărgirea pe mai 
departe a colaborării noastre, în 
interesul construcției cu succes a 
socialismului în cele două țări, 
cauzei socialismului și păcii în 
lume. (Aplauze puternice).

Dînd expresie principiilor ce ca
racterizează relațiile de tip nou 
dintre țările socialiste, tratatul 
stabilește că dezvoltarea raportu
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ȘTIRBEȘTE EFICACITATEA
lucrările simpozionului

CIBERNETICA

din Republica Populară

Democrată Coreeană

DECIZIEI $1 MEDICINA"
T

' .1 din 
Populară 

Coreeană, 
ultimele

cinema

Peste 20 000 de hîrtii — circulare, 
avize, dări de seamă, instrucțiuni, 
precizări la instrucțiuni, situații, in
formări și alte scrisori de tot soiul, 
în greutate totală de circa o jumătate 
de tonă — la care se mai adaugă mii 
de convorbiri telefonice Și telefono- 
grame au „inundat" de la începutul 
anului Și pînă în prezent, canalele 
informaționale ale Grupului indus
trial de foraj și extracție a țițeiului 
București. Calcule estimative au ară
tat că pentru primirea și cercetarea 
corespondenței, pentru culegerea da
telor, prelucrarea lor și redactarea 
unor răspunsuri sau a unor dări de 
seamă, situații etc. a fost cheltuită o 
muncă echivalentă cu aceea a 12 oa
meni vreme de nouă luni, cite 8 ore 
pe zi.

Oare această avalanșă de hîr
tii este justificată sau nu, or
ganizarea actuală a circuitului in
formațional în unitățile Ministe
rului Petrolului asigură prompt 
elementele necesare elaborării deci
ziilor economice, răspunde cerinței 
de concepție în scopul degrevării de 
o serie de sarcini a organelor opera
tive sau funcționărești ?

Dintr-un început trebuie să spu
nem că sarcinile ce revin grupurilor 
de întreprinderi din industria pe
trolului în optimizarea circuitelor 
informaționale nu și-au găsit încă o 
deplină aplicabilitate practică. La 
înființarea Grupului industrial de 
foraj și extracție a țițeiului Bucu
rești, de pildă, s-a stabilit ca secto
rul financiar și contabil din subuni
tățile cu gestiune economică internă 
să aibă atribuții limitate de evidentă 
contabilă. In practică, însă, se efec
tuează aceleași lucrări contabile ca 
și înainte. Astfel, deși ele nu trebuie 
să încheie și să transmită grupului 
industrial decît periodic o balanță de 
verificare a conturilor, totuși se în
tocmește și se expediază la grup și 
un bilanț contabil cu tot felul 
situații anexe, împreună cu un 
moriu 
pentru 
nevoie 
fi cele 
live — de la grup, singurul care ur
mărește producția vîndută și înca- 
»ată. Procedînd astfel, nu numai că 
ie încarcă activitatea unui sector cu 
lucrări peste cele normale, dar se în
calcă și principiul potrivit căruia 
lubunilățile trebuie să se ocupe în
deosebi de realizarea sarcinilor de 
producție și mai puțin de treburi 
administrative.

De ce apar asemenea fenomene de 
leplasare a unor sarcini funcționă
rești către subunități, ce împiedică 
>una organizare a activității servi
lilor grupului pentru ca ele să facă 
'ață tuturor atribuțiilor care le re- 
rin ? Tov. Ștefan Hendoveanu. di- 
•ectorul economic al G.I.F.E.T. 
bucurești, ne relata că volumul de 
îtrtii care trebuie soluționate sau 
ntocmite a crescut în comparație cu 
itupția dinaintea constituirii grupu- 
ui. „Este mult mai comod pro- 
>abil — ne spunea interlocutorul 
- pentru o serie de direcții din mi- 
ilster sau alte organe economice fo
aie și centrale să ceară de la noi 
nformări, în loc să 16 caute în pro- 
iriile lor evidențe. Uneori ni se cer 
late pentru care nici nu este 
ianizată evidența la grup, 
az, trebuie să apelăm la 
ubordonate".
Să concretizăm : în luna 

rie, zilnic au sosit la grup
adrese sau circulare și 9 

rame de la Ministerul Petrolului și 
u plecat spre minister 5 informări, 
ituații, dări de seamă și adrese, 
'ransferul de energie umană încor- 
orat în aceste hîrtii este, prin ur- 
îare, extrem de important. Și de 
îulte ori. cu totul inutil. In vară, 
pre exemplu, organele de control 
Ie sucursalelor județene ale Băncii 
e Investiții care deservesc subuni- 
ițile G.I.F.E.T. București au consta- 
it unele deficiențe în gospodărirea 
pudurilor fixe. Sesizat, grupul in- 
ustrial a luat unele măsuri pe care 
î-a comunicat sucursalelor județene 
i 20 august a.c. După mai bine de o 
mă-, grupul primește o scrisoare de 
i Direcția plan financiar, prețuri 
in cadrul Ministerului Petrolului. 
1 care erau enumerate din nou de- 
ciențele constatate la momentul 
sspectiv de organele bancare și se 
srea să se ia măsuri care 

comunicate ministerului
1 octombrie a.c.
Ce s-a întîmplat de fapt ? 

•a inerției, sucursalele au 
mtrala Băncii de Investiții, aceasta

Ministerul Petrolului, iar ministerul 
consiliul de administrație al grupu
lui. La rindul său. grupul industrial 
a comunicat ministerului că s-au 
luat măsuri, ministerul același lucru 

•centralei Băncii de Investiții, iar de 
la aceasta află și sucursalele ceea ce 
de fapt știau cu trei luni înainte. Un 
adevărat „carusel" de hîrtii, în du
blu sens, de-a dreptul inutil.

Un asemenea procedeu relevă 
pregnant gindirea unor funcționari 
limitată la dimensiunile biroului la 
care lucrează. Pentru aceștia nu con
tează decît „plapuma" de hîrtii cu 
care ei pot acoperi nu numai alte 
hîrtii pe care le-au primit la rindul 
lor, ci, în același timp, însăși pro
pria lor răspundere. Alternativa la 
stilul de informare din birou nu este 
decît cunoașterea la fața locului a 
realităților, acolo unde se obține pro
ducția, unde se resimt efectiv greu
tățile, unde pot fi desprinse cel mai 
bine soluțiile.

Ce împiedică adoptarea acestui stil 
de muncă practic, eficient ? 
doxal, dar tot hîrtîile sînt un 
col. De altfel, ing. Gheorghe 
director tehnic al Grupului

Para- 
obsta-
Vlad, 

lndus-

ANCHETĂ ÎN UNITĂȚI 
ALE INDUSTRIEI 

PETROLULUI

de 
me- 

că 
este

explicativ. Culmea este 
întocmirea acestui bilanț 
să se ia unele date — cum ar 
referitoare la realizările efec-

or- 
In acest 
unitățile

septem- 
în medie 
telefono-

urmau a 
pînă la

In virtu- 
informat

trial pentru foraj și extracție din Pi
tești, ne declara : „Volumul infor
mațiilor între noi și minister este la 
fel de mare ca și înainte de reorga
nizarea centralelor și grupurilor 
întreprinderi. Se cer tot felul de 
tuații, care îi rețin pe specialiști 
la activitatea practică în teren, 
exemplu, trebuie să raportăm 
două ori pe zi care este starea tutu
ror sondelor 
să anunțăm 
pentru care 
este, uneori.

Un volum . __ _ ____
este consumat însă cu întocmirea si
tuațiilor periodice, care privesc deci 
un fenomen ce a avut loc și care, de 
cele mai multe ori .nu mai intere
sează pe nimeni. De pildă, formula
rul privind raportul de producție lu
nar al unei sonde cuprinde o serie 
de coloane care, după părerea spe
cialiștilor de la Schela de extracție 
Videle, nu sînt semnificative și nu 
pot folosi prea mult. De aceea, la 
completarea unor date referitoare la 
presiunea zilnică la tubing și coloa
nă. procentul de impurități, conținu
tul de sare etc. s-a și renunțat 
schela amintită.

— Cea mai bună dovadă că 
mentele respective nu erau necesare 
cadrelor din grup și minister este 
faptul că nimeni nu ne-a admonestat 
pentru necompletarea integrală a ra
porturilor de producție a sondelor 
— ne-a argumentat tov. Nicolae Ma
xim, care se ocupă în cadrul Schelei 
de extracție Videle de problemele or
ganizării producției și a muncii.

Desigur, aceste elemente și multe 
altele nu puteau să nu atragă aten
ția asupra necesității perfecționării 
sistemului de evidență tehnico-ope- 
rativă în industria petrolieră. Din- 
tr-o discuție cu ing. Tudor Cucu, 
director adjunct, și cu alți specia
liști din Direcția plan, investiții din 
Ministerul Petrolului, a reieșit că 
circa 80 la sută din timpul de muncă 
al cadrelor tehnice și economice se 
consumă cu completarea evidenței 
tehnico-operative. Totodată, ni s-a 
spus că este într-o fază avansată 
introducerea unui nou sistem de evi
dență tehnico-operativă, care reduce 
numărul formularelor cu circa 100 
El urmărește optimizarea și unifor
mizarea circulației informațiilor, 
pentru a facilita mecanizarea evi
denței. coborîrea nivelului deciziilor 
la grupuri industriale și la schele, 
sistematizarea datelor și eliminarea 
paralelismelor în raportări. In esență.' 
deci, un lucru pozitiv, lăudabil. Așa 
ar fi dacă drumul pe care s-a mers 
pentru a se ajunge Ia acest rezultat 
nu ar fi fost presărat cu... birocra
tism. Acțiunea de îmbunătățire a 
sistemului de evidență tehnico-ope
rativă a început în tnartie 1968 la ini
țiativa Ministerului Muncii. S-au or
ganizat tot felul de colective, s-au fă
cut experimentări la Grupul indus
trial pentru foraj și extracția țițeiu
lui in Pitești, precum și Ia alte uni-

în foraj. Normal ar fi 
doar avariile grave, 
sprijinul ministerului 
absolut necesar".
important de muncă

tați reprezentative, soluțiile propuse 
au fost avizate, Îmbunătățite și reavi- 
zate. Conform graficului existent, a- 
ceste soluții urmau să devină fapt la 
1 septembrie a.c. Dar această dată a 
trecut de mult și, la ora actuală, gru
purile industriale nu au primit încă 
toate proiectele circuitelor informa
ționale îmbunătățite. La G.I.F.E.T. 
București de abia se efectua la data 
investigațiilor multiplicarea și difu
zarea formularisticii.

Deci să facem un bilanț : pentru a 
se reproiecta sau a se renunța la 
circa 100 de formulare au fost nece
sari aproape trei ani de zile. Nu este 
de mirare că sistemul propus la ora 
actuală este pe alocuri uzat moral. 
De altfel, la Schela de extracție Car- 
tojani se efectuează un alt experi
ment ce vizează instituirea unei re
țele informaționale care asigură con- 
centrarea într-un singur loc a tutu
ror datelor și, în același timp, per
mite verificarea încrucișată a rapor
tărilor, a tuturor operațiilor tehnice 
și economice care se efectuează pe 
teritoriul schelei, fără a încărca, ci, 
dimpotrivă, reducînd fluxul de comu
nicări. Deci, care este superioară e- 
videnței propuse spre generalizare.

Încercînd să sintetizăm concluziile 
investigațiilor noastre, apare necesar 
să se afirme într-o măsură sporită 
rolul grupurilor industriale în orga
nizarea activității de culegere, prelu
crare și transmitere a informațiilor. 
Ele trebuie să-și impună personali
tatea lor, pe măsura atribuțiilor care 
le-au fost conferite, în fața oricăror 
organe economice, să nu admită ca 
timpul salariaților, al specialiștilor, 
care au sarcini precise, să fie răpit 
de tot felul de > informări și hîrtii. 
Perfecționarea sistemului informa
țional trebuie văzută în ansamblu, 
nu numai sub o latură sau alta și în 
nici un caz nu trebuie concepută ca 
o acțiune de campanie, ci este nece
sar ca ea să devină o permanentă în 
activitatea de organizare științifică a 
producției și a muncii, atît la nive
lul grupurilor industriale și al uni
tăților, cît și tn relațiile cu ministe
rul de resort. în orice caz, esențial 
este să se elimine tot ceea ce aglo
merează degeaba fluxul informațio
nal, să fie oprit caruselul hîrtiilor, în 
interesul creșterii operativității deci
ziilor, întăririi rolului și răspunderii 
grupurilor industriale, al asigurării 
unor rezultate economice superioare 
în activitatea productivă a colective
lor din întreprinderi de foraj 
schele de extracție a țițeiului.

Corneliu CÂRLAN 
Gheorqhe CÎRSTEA

La București au început joi 
lucrările simpozionului „Ci
bernetica în biologie și me
dicină", organizat de Asocia
ția oamenilor de știință din 
România.

în cadrul reuniunii, la care 
participă numeroși specialiști 
români și străini, vor fi dez
bătute o serie de teme despre 
cibernetica — factor de cu
noaștere a fenomenelor biolo
gice și despre interpretarea 
cibernetică a stărilor patolo
gice umane.

După alocuțiunea rostită de 
acad. Ștefan Milcu, vicepre
ședinte al Asociației oameni
lor de știință, în care a rele
vat importanța actuală a pro
blemelor supuse dezbaterilor, 
s-a trecut la prezentarea co
municărilor înscrise pe a- 
genda lucrărilor.

(Agerpres)

Expoziția cărții 
Republica 
Democrată 
deschisă în 
două săptămîni în ro
tonda Miizeului de artă 
al Republicii Socialiste 
România, a suscitat un 
viu interes în rindul 
publicului iubitor de 
carte din capitala țării 
noastre. Organizată în 
cadrul planului de co
laborare culturală și 
științifică dintre Repu
blica Socialistă 
nia și 
Populară 
Coreeană, 
prima de 
a cuprins 
de cărți

Româ- 
Republica 

Democrată 
expoziția — 
acest fel — 

o gamă largă 
»i 

constituind o 
concludentă a 
lui ridicat al 
țiel editoriale din țara 
prietenă, față de care 
poporul român nutreș
te sentimente de tovă
rășească stimă șl pre
țuire.

La loc de frunte, în 
cadrul expoziției, s-a 
situat literatura poli
tică și social-eoonomi- 
câ de actualitate, lu-

reviste, 
atestare 
nivelu- 

produc-

crările tovarășului Kim 
Ir Sen, cuprinzînd 
întreaga problematică 
a luptei eroice duse de 
poporul coreean pentru 
libertate și indepen
dență națională, pentru 
construirea socialis
mului și unificarea 
pașnică a Coreei, con
stituind nucleul prin
cipal al expoziției.

Cărți și reviste, edi
tate în condiții grafice 
de ținută, au făcut cu
noscute vizitatorilor 
aspecte dintre cele mai 
diferite privind dez
voltarea economiei și 
culturii coreene.

Impresii ale unor ob
servatori din străină
tate ai realităților unei 
țări în plină dezvoltare 
au fost, de asemenea, 
prezentate într-un 
stand separat — „Co
reea văzută de jurna
liști străini". în mod 
fericit expoziția a fost 
completată cu e’teva 
colecții filatelice, care 
au adus un plus de cu
noștințe despre R.P.D. 
Coreeană.

Interesul pe care l-a

stîmît expoziția, re
ceptivitatea cu care a 
fost întîmpinată de vi
zitatorii ei s-au reflec
tat în impresiile în
scrise în „cartea de 
aur" cu acest prilej : 
„Am privit cu deose
bit interes, scrie unul 
dintre ei, expoziția co
reeană de carte, în
cercînd și prin lectură 
să mă apropii de pre
ocupările actuale și de 
mentalitatea progresi
stă a străvechi-nouluî 
popor coreean".

Numeroși alți vizita
tori lși exprimă. In car
tea de Impresii, senti
mentele de admirație 
față de eroicul popor 
coreean, față de realiză
rile remarcabile pe care 
le-a obținut în dezvolta
rea socialistă a patriei 
— realizări reflectate 
în mod specific șl prin 
actuala expoziție, stră
lucită reflectare a bo
găției vieții politice și 
spirituale a poporului 
frate coreean.

V. ILEASA

(Spectacolele au loc la orele 
18,30 și 21.

de 
si
de 
De 
de

In centrul Capitalei, monumentalele clâdiri ale hotelului „lntercontinental"și Teatrului National au intrat în faza de finisare
Foto : Gh. Vlnțll»

Festivalul filmului 
Indian 

la cinematograful 
Capitol din București 

„AN0KHIRAAT" 
Senariul: Pandit Anand 
Kumar. Regia : Asit Sen. 
Cu: Sanjeev Kumar, 
Zahida, Tarun Bose, 
Aruna Irani, Anwar Mu- 
kri, Badri Prasad, Amar, 
Brahm Bharadwaj, Pro
vin Pal, Devkishan, 

Vishva Mehra

tv
Astăzi, tn jurul orei 8,45, postu

rile noastre de radio șl tele
viziune vor transmite cere
monia plecării delegației de 
partid' șl guvernamentale a 
Republicii Populare Polone, 
condusă de Wladyslaw Go
mulka, prlm-secretar al Co
mitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, 
și Jozef Cyranklewlcz, mem
bru al Biroului Politie al Co
mitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Polone, care, la Invitația 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Romin șl a 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România.

> Kcut o vlzlui oficial» «• 
prietenie In țara noastră.

17,#» Deschiderea emisiunii. Tele- 
școală.

18,00 Căminul.
10,50 Revista economică TV.
10,ÎS Transmisiune directă de le 

tragerea concursului Loto.
19.20 1 001 de seri — emisiune pen

tru cel mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Reflector.
30,15 Film artistic : „Baltagul" — 

coproducție româno-italianfi 
— ecranizare după romanul 
Iul Mihail Sadoveanu. Regia : 
Mlrcea Mureșanu.

32,00 Recitalul tinerilor muzicieni.
32.20 Dinamica societății româ

nești. Știința conducerii. 
Participă : conf. dr. Gh. Ba- 
drus ; prof. dr. Sergiu Ta- 
maș ; conf. dr. Paul Constan- 
tinescu ; prof. dr. Dumitru 
Mazilu.

192,45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.
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• Departe de lumea dezlănțuită :
PATRIA — 9; 12,45; 16,30; 20,15, 
MELODIA — 9; 12,30; 16; 19,45,
MODERN — 9; 12,30; 16,30; 20.
• Klng-Kong evadează : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 1«J 18,30; 
21.
• Bhuvan Shome : CAPITOL — 9.
• Călătorie in jurul ctHnlului 
meu : CAPITOL — 12,16; 14,15;
16,15.
• Anoklil Raat:
18,15; 21.
• Ciclul de filme „Capă șl spa
dă" : EXCELSIOR 
16,30; 20,30, FLAMURA — »; 12,30: 
16,00 ; 19,45.
• Călugărița din Monza I FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 16 30 ; 21, 
SALA PALATULUI — 17,W (seria 
de bilete — 3475); 20,15 (seria de 
bilete — 3468).
• Sechestru de persoană : BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 
21, FAVORIT — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15; 20,30, FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Tigrul : CENTRAL — 9; 11,15; 
13,30; 16.
• Măsura riscului : CENTRAL — 
18,15; 20,30.

; Medicul de la asigurări s VIC- 
'ORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 

20,45.
• De șapte ori șapte : LUMINA — 
9—15,30 în continuare ; 18,15; 20,45, 
GRIVIȚA — 9,30; 11,30; 16; 18,15; 
20,30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Program pentru copil : DOINA

mohican : DOINA — 
16; 18,15; 20,30, BU- 

18; 18,15; 20,30, TOMIS

CAPITOL.

— 8,30" 12,30;

**

*
*
*
*
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• Ultimul
11,30; 13,45;
CEGI — 10; io; 10,iu, xvnuo
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Cumpără-ți un balon — 10; 12; 
14,15; Singe vienez — 18,30; 18,45; 
Medalion Charlie Chaplin — 21 : 
CINEMATECA (sala Union).
f, La dolce vita : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 16; 19,30. ,
• Patricia și muzica : LIRA — ț 
15,30; 18; 20,15.
• Agonie și extaz t BUZEȘTI — 
15; 17,30.
• Canarul șl viscolul : BUZEȘTI 
— 20.
• Sub semnul Iul Monte Crlsto : 
DACIA — 8,45—20,30 în continuare.
• Hibernatus : DRUMUL SĂRII 
— 15,30; 17,45; 20.
• Aurul : UNIREA — 14,30.
• Mayerling (ambele serii) : UNI
REA — 16,30; 19,15, POPULAR — 
15,30; 19.
• Degetul de fler î FERENTARI 
— 15,30; 18, CRINGAȘI — 15,30; 
18; 20,15, FLACARA — 18; 20,15.
• Ambuscada : FLACARA — 
15,30.
• Numai mortul va răspunde : 
FERENTARI — 20,15.
• 100 de carabine : GIULEȘTI — 
10; 15,30; 18; 20,15, VOLGA — 9,30; 
11,30; 13,30; 16; 18,30; 20.30.
• Păsările i COTROCENI — 15,30; 
17,45; 20,15.
• Petrecerea s PACEA — 15,45; 
18; 20.
• In arșița nopții : FLOREASCA 
— 15,30; 18,15; 20,30, AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

*

teatre
Î Filarmonica de stat „George 

nescu" (la Ateneul Român) : 
Concert dai. de Orchestra simfo
nică a Filarmonicii „Moldova"- 
lașl. Dirijor : Ion Baclu. Solist : 
Dan Grigore.
• Opera Română : Don Quljote — 
19,30.
• Teatrul de operetă : Rosema
rie — 19,30.
• Teatrul Sovromennlk din Mos
cova (în sala Comedia a Teatru
lui Național ... . ____ _'
O poveste obișnuită — 14;
• Teatrul Național ~ ' 
giale" (sala Studio) : 
gul de altădată — 20.
R Teatrul de comedie : Dispariția 

il Galy Gay — 20.
Î, Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 

ra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Leonce și Lena — 20; 
(sala din str. Alex. Sahla) : Puri- 
eele In ureche — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) ; Rebelul — 19,30; (sala 
Studio) : Cînd Luna e albastră — 
20.
• Teatrul Mic : Prețul — 20.
• Teatrul Gluleștl : Nunta lui Fi
garo — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă": Co
moara din Insula piraților — 9,30. 
? Teatrul „Țăndărică" (sala din 

ala Victoriei) : O poveste cu cln- 
tec — 15; 17; (sala din str. Aca
demiei) ; Strop de Rouă — brotă- 
ceiul — 17.
• Teatrul satirlc-muzlcal 
nașe" (sala Savoy) : La 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala 
lea Victoriei nr. 174) : 
Lunii — 19,30.
• Teatrul de revista șl

„I- L. Caraglale") ; 
", 20.

„I. L. Cara- 
Heidelber-

„C. Tă- 
grădlna 
din Ca- 
Sonatul

• Teatrul de revista șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Floare de cactus 
— 19,30.
• Circul „Globus” : Star circus 
•7» — 19,30.

i despre „Meii
i trei noi obiei

111“
și

platforma chimică a Săvineștiului
pe

Pe maș-ea platformă a Indus
triei chimice de la Săvinești, 1a 
care se fabrică cunoscutele fibre 
sintetice, care înlocuiesc cu atî- 
ta succes lina, instalația „Mela- 
na III" și-a atins cu 6 luni îna
inte de prevederi parametrii 
proiectați. Reamintim că aceas
tă instalație a intrat în produc
ție la începutul acestui an. cu 
o lună înainte de termenul pla
nificat. Acum, chimiștii de aici 
au raportat cu mindrie nu nu
mai atingerea înainte de vreme 
a parametrilor prevăzuți în pro
iect, dar și îmbunătățirea lor. 
Astfel, rentabilitatea instalației 
este mai mare cu 26 la sută 
decît prevedea documentația 
tehnică, prețul de cost al mela- 
nel este mai mic cu 12 la sută, 
iar unele consumuri specifice 
sînt substanțial micșorate. In a- 
cest fel se vor obține peste plan 
2 000 tone fibre tip melană și 
economii la prețul de cost de a- 
proape 50 milioane lei.

După mal bine de 8 luni de 
funcționare. noua instalație 
„Melana III" se comportă ad
mirabil. Realizată în cea mai 
mare parte cu utilaje produse în 
țară și folosind o tehnologie de 
fabricație proprie, instalația 
„Melana III" poate produce o 
gamă foarte largă de sortimente 
din familia fibrelor acrilice la 
nivelul celor mai bune produse

similare de pe piața mondială.
Zilele acestea, pe platforma 

chimică a Săvineștiului s-au 
deschis trei noi șantiere pentru 
construirea unor noi obiective in
dustriale care vor spori produc
ția uzinei de fibre sintetice. 
Este vorba despre instalațiile 
numite in limbaj tehnic „Lac- 
tama III". „Relon IV" șl „Me
lana IV".

Instalația „Lactama III", din 
producția căreia se obțin vesti
tele fibre melana, înlocuitoare 
ale lînii naturale, va produce 
20 000 tone de lactamă pe an, 
iar „Relon IV" este o instalație 
la care se vor produce anual 
12 000 tone fire relon, atît de 
utilizate în industria textilă și a 
tricotajelor. „Melana IV", cea 
mai mare instalație de acest gen 
din țară, va produce 
fibre melană pe an. 
gata, ea va dubla 
actuală a producției 
de la Săvinești.

In 1973, cînd vor Intra In func
țiune cele trei capacități de pro
ducție la care a început acum 
construcția la Săvinești. se vor 
produce, în fiecare an. 35 000 to
ne fibre melană, ceea ce echiva
lează cu lina obținută de la 
12 500 000 de oi.

Ion PREDA
corespondentul „Scînteii*

17 500 tone 
Cînd va fi 
capacitatea 
de melană

In cooperativele agricole din jude
țul Bacău, față de aceeași perioadă a 
anului trecut, producția de lapte este 
in creștere. în unele unități, ca cele 
din Fărăoani, Roșiori, Gîrleni, Măr
gineni, Blaga, s-au realizat, în acest 
an, producții superioare datorită pre
ocupării pentru asigurarea furajelor 
și îngrijirea corespunzătoare a anima
lelor. Dacă avem însă în vedere con
dițiile existente, efectivele de caro 
dispun cooperativele agricole din a- 
ceastă zonă, experiența acumulată 
de-a lungul anilor de crescătorii de 
animale, rezultatele de ansamblu nu 
pot fi mulțumitoare. Pentru că tn 
timp ce unele unități, destul de puține 
la număr, realizează producții de cir
ca 2 000 litri lapte pe vacă furajată, 
majoritatea ating abia jumătate din 
această cantitate. Așa se face că pînă 
acum s-au obținut in medie pe fie
care vacă cite 1 015 litri de lapte. Din 
această cauză, la livrările de lapte se 
înregistrează nerealizări de peste 3 000 
de hl. Deși, așa cum arătam, față de 
anul trecut producția înregistrează o 
ușoară creștere, dacă ne referim la 
un număr mai mare de ani ea este în 
continuă scădere. Care sint cauzele ?

Factorul care a determinat degrada
rea efectivelor de vaci și implicit scă
derea producției de lapte îl constituie 
proasta îngrijire și furajare a anima
lelor. Dacă în urmă cu 3—4 ani asi
gurarea furajelor nu constituia o pro
blemă, acum aproape nici o unitate 
din județ nu dispune de cantitățile 
necesare de fîn sau alte sortimente 
de furaje. La aceasta se 
daugă fluctuația îngrijitorilor, care, 
in loc 
cat de la an la an. La cooperativa 
agricolă din Scorțeni, ferma de vaci 
dispune de un nucleu valoros. Aproa
pe toate cele 300 de vaci cu lapte sînt 
de rasă Brună de Maramureș. Cu 
toate acestea. ini 9 luni din acest an 
s-au muls, în medie, doar cîte 670 li
tri lapte de la fiecare vacă. Ca ur
mare, unitatea nu a putut să-și ono
reze decit jumătate din obligațiile 
contractuale pe acest an.. Nu se poate 
spune că această cooperativă nu dis
pune de posibilități corespunzătoare 
pentru asigurarea furajelor. Cele 600 
hectare de finețe și 450 de hectare de

pășuni pot asigura cantități îndestulă
toare de linuri și masă verde. Numai 
că aceste posibilități nu sînt folosite 
gospodărește. Finul obținut anul tre
cut a fost lăsat pe cîmp la distanță 
mare de sectorul zootehnic. O bună 
parte din el s-a degradat sau a fost 
sustras de diferiți cetățeni. Din aceas
tă cauză. Ia sfîrșitul iernii trecute și în 
primăvară animalele au fost hrănite 
doar cu paie. Nici pășunea nu este

jelor. Producția slabă se datorește șl 
faptului că îngrijitorii se schimbă de 
Ia o lună la alta. în asemenea con
diții nici nu se poate vorbi de expe
riență, de pricepere în creșterea ani
malelor. în prezent, în acest sector 
lucrează numai bătrîni, femei, copii. 
Trei loturi de vaci cu lapte nici nu au 
măcar îngrijitori. De soarta lor se o- 
cupă doar ajutorul șefului de fermă. 
„Am crezut că după organizarea fer-

ținea de două ori mai mult lapte de- 
cît acum. Faptul că nu s-a intervenit 
energic, la apariția primelor defici
ențe, a făcut ca acestea să se acumu
leze treptat, ajungîndu-se la actuala 
stare de lucruri. Situația de aici este 
bine cunoscută atit la direcția agri- 
oolă, cit și Ia uniunea județeană a 
cooperativelor agricole de producție, 
numai că dind doar din umeri, pasînd 
răspunderea de la unii la alții, vacile

DE CE SCADE
DEBITUL LAPTELUI

în cooperativele agricole din județul Bacău
a-

să scadă, s-a amplifi- bine tngrijită și folosită. Tot timpul 
anului rămîne acoperită cu ciulini și 
arbuști, ceea ce determină obținerea 
unei producții reduse. Anul trecut au 
fost însilozate însemnate cantităti de 
coceni. Fiind depozitat în condiții ne
corespunzătoare, silozul s-a stricat, 
nemaiputînd fi folosit. Din această 
situație consiliul de conducere nu a 
tras învățăminte. Iarna se apropie, 
dar balanța furajelor este la fel de 
deficitară ca și în trecut. Din cele 
2 600 tone de siloz necesar au fost 
asigurate pînă acum doar 400 tone. Și 
nu pentru că nu ar fi existat posibi
lități. ci fiindcă nimeni nu s-a îngri
jit de stringerea și depozitarea fura-

mei lucrurile se vor schimba întru- 
cîtva — ne spune președintele coope
rativei, ing. Mihai Sarea. Lipsurile se 
datoresc și șefului fermei ; medicul 
veterinar, Alexandru Caizerliu, de 
cînd a luat ferma în primire și pî
nă acum, nu a asistat nici într-o zi 
la întregul program de grajd. Vine 
dimineața cu mașina de la Bacău, iar 
la vremea prînzului pleacă îndărăt a- 
casă. I-am creat condiții să rămînă 
măcar în unele nopți la cooperativă, 
dar nu l-am putut determina"

Așa cum am amintit, cooperativa 
are condiții pentru a obține rezultate 
bune. Evoluția producției pe ultimii 
cinci ani arată că in trecut aici se ob-

nu vor putea să dea mai mult lapte. 
Poziția de expectativă pe care au a- 
doptat-o organele agricole județene a 
dus la menținerea și agravarea unor 
deficiențe de acest fel și în alte uni
tăți, cum ar fi cele din Ardeoani, Be- 
rești-Tazlău, Buhoci. Prăjești. Stru- 
gari. La Berești-Tazlău, bunăoară, 
ferma de vaci, în loc să aducă veni
turi, constituie o sursă de pierderi. Și 
asta pentru că, neasigurîndu-se o fu
rajare corespunzătoare, animalele de 
aici sînt vaci doar cu numele. Unele 
vacj bătrîne sau într-o stare fiziolo
gică precară nu au dat nici viței, nici 
lapte de 4—5 ani. Chiar și cele care 
fată, după cîteva luni înțarcă. Sînt

*
*
**
*

**
**
*

**
*
A

vaci de la care nu se mulge zilnic 
decît o jumătate de litru de lapte. 
Cum a-ar spune, stau... pe post da 
capre. Toate acestea au fost gene
rate de lipsa unor îngrijitori pregă
tiți, de insuficienta preocupare pen
tru asigurarea furajelor, de slaba a- 
sistență tehnică acordată de specia
liști. Cită grijă există aici pentru 
creșterea animalelor se vede și din 
următorul exemplu : vițeii de prăsilă 
au fost adăpostiți iarna trecută într-o 
fostă maternitate de scroafe, pardosi
tă cu ciment. Urmarea : 13 viței s-au 
îmbolnăvit șl au fost sacrificați. Nici 
în iarna care vine vițeii nu vor avea 
condiții mai bune de adăpostire.

în unele cooperative agricole, din 
cauza carențelor în furajare și a lip
sei de îngrijire, nu se obține numărul 
de viței prevăzut. La cooperativele a- 
gricole din Vultureni, Răchitoasa, 
Dealul Morii și Urecheștl nu s-a rea
lizat in acest an nici jumătate din 
numărul de viței planificat. Perspec
tive mal bune nu se întrevăd nici 
pentru anul care vine. Situații asemă
nătoare se întîlnesc și la cooperati
vele agricole din Sănduleni. Livezi, 
Coțofănești și Frumușelu.

Sînt deficiente serioase, care își pun 
amprenta asupra producției. Cu atît 
mai de neînțeles apare atitudinea ma
nifestată de medicul veterinar Oswald 
Flaman, director adjunct al direcției 
agricole județene, care își manifestă 
starea de automulțumire pentru fap
tul că față de anul trecut producția 
de lapte este în creștere.

Toate problemele care se ridică in 
legătură cu dezvoltarea zootehniei în 
cooperativele agricole din județ — 
asigurarea furajelor și a îngrijitori
lor calificați, terminarea construc
țiilor, acordarea asistenței tehnice — 
trebuie rezolvate urgent. în acest 
scop, direcția agricolă și uniunea ju
dețeană a cooperativelor agricole tre
buie să analizeze situația din fiecare 
cooperativă agricolă în parte și, Îm
preună cu consiliile de conducere, să 
ia măsuri în vederea redresări t zoo
tehniei și sporirii producției în a- 
cest sector.

Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii*
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Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a primit 

pe Robert Anderson

Manifestări consacrate aniversării 
semicentenarului partidului

viața internațională

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit la 12 
noiembrie, la Palatul Consiliului 
de Stat, pe Robert Anderson, din 
S.U.A., care se află într-o vizită 
în țara noastră.

Întîlnîre la C. C. al P. C. R.
Joi la amiază, tovarășul Paul Ni- 

culescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
s-a întîlnit, la Comitetul Central al 
Partidului, cu tovarășii Justin Le- 
koundzou, membru al Biroului Po
litic a-1 Partidului Congolez al Muncii 
(Brazzaville), și Ekamba Elombe 
Nicodeme, membru al C.C. al P.C.M., 
din delegația Partidului Congoleza! 
Muncii, care ne vizitează țara la in
vitația C.C. ai P.C.R.

A participat Constantin Vasiliu,

ȘTIRI CULTURALE
Teatrul „Sovremennlk" din Mos

cova, care se află in turneu in țara 
noastră, a prezentat joi seara, In 
Sala Comedia a Teatrului Național 
„I. L. Caragiale", spectacolul cu pie
sa „Bolșevicii" de Mihail Șatrov.

Piesa, care evocă unul dintre mo
mentele cele mai dramatice din via
ța tinerei republici sovietice, ziua de 
30 august 1918 cînd a fost organizat 
un atentat împotriva lui Lenin, a 
fost prezentat în premieră in luna 
noiembrie a anului 1967, in cinstea 
aniversării semicentenarului Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie. 
Regia spectacolului este semnată de 
Galina Volcek, iar decorurile de P. 
Kirilov. Interpreții rolurilor princi
pale au fost I. Kvașa, E. Evestigneev, 
O. Tabakov, L. Tolmaceva, V. Ser- 
gacev, artiști emeriți ai R.S.F.S. 
Ruse, și V. Nikulin.

Printre persoanele oficiale pre
zente la spectacol se aflau Ion Brad, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, Mi
hail Roșianu, președintele Consiliu
lui General al A.R.L.U.S., funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe.

Au asistat, de asemenea, I. S. Ilin 
și V. S. Tikunov, miniștri consilieri 
al ambasadei Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

★
Orchestra simfonică a Radiotele- 

viziunii, avînd la pupitru pe dirijo
rul Emanuel Elenescu, și-a asigurat 
in concertul de joi seara colaborarea 
unui pianist din R.D. Germană, Pe

Au început 
abonamentele 
pentru 1971 

la ziare și reviste
In întreaga țară au început să 

se primească abonamente pentru 
toate ziarele și revistele cuprin
se în catalogul presei române pe 
1971, care a apărut recent și se 
află spre consultare la oficiile 
P.T.T., factorii poștali și difu- 
zorii de presă din întreprinderi 
și instituții.

Totodată, Direcția de poștă și 
difuzarea presei din Ministerul 
Poștelor și Telecomunicațiilor a- 
duce la cunoștința întreprinderi
lor, instituțiilor și unităților coo
peratiste că abonamentele colec
ții pentru anul 1971 se primesc 
la direcțiile județene de poștă și 
telecomunicații, precum și la ofi
ciile municipale. Pentru toate 
categoriile de cititori, abonamen
tele se primesc la oficiile poș
tale, factorii poștali, agențiile 
P.T.T. și difuzorii de presă.

PENTRU 
AMATORII 
HOCHEIULUI 
PE GHEAȚĂ

încă înainte de deschiderea 
patinoarelor și a începerii în
trecerilor de hochei pe ghea
ță, unitățile economice de 
specialitate ale Ministerului 
Industriei Lemnului au intro
dus în labricație noi tipuri de 
crose, pe cît de flexibile, pe 
atît de rezistente.

Pentru jucătorii echipelor de 
hochei pe gheață se recoman
dă crosele „Super* și „Super- 
Special’ cu minorele din lemn 
de fag și cu tălpile din lemn 
de frasin. Dimensiunile eînf 
cele care corespund normelor 
internaționale : lungimea mi
nerului de ■ 1 350 mm, iar cea 
a tălpii de 275 mm. O crosă 
din lemn de frasin și cu talpă 
furniruită tehnic a fost reali
zată special pentru portarii 
echipelor de hochei pe 
gheață.

Avînd în vedere perspecti
va dezvoltării acestui sport 
în țara noastră, n-au fost ui
tați nici micii admiratori ai 
hocheiului pe gheață. Pentru 
ei a fost creată crosa „Pio
nier*, din lemn de calitate su
perioară și Ia dimensiuni co
respunzătoare.

La întrevedere au participat 
Gheorghe Oprea și Ion Românu, 
consilieri ai președintelui Consiliu
lui de Stat.

Primirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

In cursul întrevederii a avut loc 
o informare reciprocă in legătură 
cu activitatea și preocupările prin
cipale ale celor două partide, pre
cum și un schimb de păreri privind 
dezvoltarea legăturilor dintre cele 
două țări și popoare, unele pro
bleme ale vieții internaționale ac
tuale.

întilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească.

ter Rosei. Oaspetele, laureat al mai 
multor concursuri internaționale, a 
interpretat Concertul nr. 1 de Cho
pin. In programul serii a figurat și 
o primă audiție — Concertul pentru 
orchestră de Alfred Mendelsohn, lu
crare descoperită printre manuscri
sele rămase de la compozitor. Toc
cata și Fuga în Re Minor de Bach. 
orchestrate de Leopold Stokowski, și 
uvertura la opera „Tannhăuser", au 
întregit acest program interesant și 
variat

*
După ce cu două seri Înainte a de

ținut rolul contelui de Luna în „Tru
badurul" pe scena Operei bucurește- 
ne, artistul poporului Nicolae Herlea 
a plecat joi în Iugoslavia, unde va 
cînta în aceeași operă, la Skoplje, in 
cursul acestei săptămlnl.

★
Răspunzînd unei invitații a Teatru

lui Național din Helsinki, regizorul 
Lucian Giurchescu, directorul Teatru
lui de Comedie, a plecat în capitala 
Finlandei pentru a pune în scenă pie
sa „Henric al IV-lea“ de Pirandello. 
Joi a plecat la Helsinki și pictorița 
Sanda Mușatescu, de la Teatrul Giu- 
lești, creatoarea scenografiei specta
colului. Premiera va avea loc la sfîr- 
șitul lunii noiembrie.

★
Compozitorul Anatol Vieru. laureat 

în 1962 al Concursului de compoziție 
„Reine Marie-Jose" din Geneva, par
ticipă in prezent la lucrările juriului 
ediției din acest an a competiției.

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

BASCHET

ECHIPELE NOASTRE 
IN TURUL II AL C. C. £

Campioanele noastre de baschet — 
Politehnica București (feminin) și 
Dinamo București (masculin) — au 
susținut aseară partidele revanșă din 
primul tur al Cupei campionilor eu
ropeni.

In sala Floreasca, Politehnica a 
trecut ușor, așa cum de altfel se și 
anticipa, de campioana Israelului, 
Hapoel Tel Aviv. Beneficiind de un 
plus de experiență și de jucătoare 
înalte, echipa noastră s-a impus cu 
multă ușurință încă din prima re
priză- Ca urmare a formei deosebite 
manifestate de Ileana Gugiu (exce
lentă in aruncările de la distanță), 
de Bogdana Diaconescu, Angela Cio
can. Anca Demetrescu, Szabados, 
bucureștencele au luat repede con
ducerea, pînă la pauză reușind să 
înscrie cît de obicei într-un meci 
întreg : 48—32. Aceeași superiori
tate netă am remarcat-o și în re
priza secundă. Scorul final (93—66) 
arată el insuși diferența de valoare

BOX:

Campionatele europene 
pentru tineret

O dată cu disputarea semifinalelor, 
prima ediție a campionatelor europe
ne de box pentru tineret de la Miskolc 
a intrat în faza finală. Ieri, in pen
ultima gală a competiției, treptele 
ringului de la „Sportcsarnok" au fost 
urcate și de trei boxeri români care, 
dornici să schimbe medaliile de bronz 
cu cele de argint sau de aur, au lup
tat cu ambiție exemplară.

Reprezentantul nostru la categoria 
pană, Gheorghe Ciochină, și-a asigu
rat locul în finale, invingîndu-1 la 
puncte pe italianul Carino. Ciochină 
a boxat cu mult tact, plasind numai 
lovituri de la semidistanță. In repe
tate rînduri l-a contrat spectaculos 
pe italian, care a atacat mai mult 
însă a obstrucționat tot timpul în 
fazele de corp la corp. In finală, Cio
chină il va Intîlni pe sovieticul An
drianov.

Dinu Condurat (categoria muscă) 
nu și-a putut vedea visul împlinit de 
a lupta în ultimul act al campiona
tului. EI l-a dominat copios pe ma
ghiarul Kisnemeth timp de 2 repri
ze. în rundul 2 mai ales, Condurat 
am putea spune că a fost... singur în 
ring, surclasîndu-1 pur și simplu pe 
Kisnemeth. O ușoară revenire a bo
xerului maghiar în rundul 3 i-a de
terminat pe oficiali să-i „ofere" de
cizia lui Kisnemeth.

Al treilea reprezentant al nostru. 
Sandu Mihalcea (categoria ușoară), 
excelent pînă la jumătatea meciului

în întreaga țară continuă să aibă 
loc, în aceste zile, numeroase mani
festări consacrate aniversării semi
centenarului Partidului Comunist 
Român.

La cluburile combinatelor chimice 
și uzinelor constructoare de mașini, 
la casele de cultură și la căminele 
culturale din județul Brașov au avut 
loc expuneri în care au fost evocate 
momente de seamă ale mișcării 
muncitorești din țara noastră.

★
Comitetul județean Hunedoara pen

tru cultură și artă a organizat în 
comuna Vețel, un simpozion în ca
drul căruia au fost evocate pe larg 
activitatea partidului in anii ielgali- 
tății, actul insurecției de la 23 au
gust 1944 și marile realizări obținute 
de poporul nostru, sub conducerea

SOSIREA ÎN CAPITALĂ 
A UNEI DELEGAȚII 

A MINISTERULUI 
AFACERILOR INTERNE 

AL U. R. S. S.
La invitația ministrului afacerilor 

interne al Republicii Socialiste Româ
nia, Cornel Onescu, joi a sosit in Ca
pitală o delegație a Ministerului 
Afacerilor Interne al U.R.S.S., condu
să de ministrul N. A. Șcelokov.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost întîmpinați de Cornel Onescu, de 
membri ai Colegiului M.A.I., gene
rali și ofițeri superiori.

A fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul U.R.S.S. la București.

PREZENTAREA DE CONDOLEANȚE 
LA AMBASADA FRANȚEI

»

Joi, la Ambasada Republicii Fran
ceze la București au prezentat con
doleanțe însărcinatului cu afaceri 
ad-interim al Franței la București. 
Bernard Dejean de la Bâtie, în le
gătură cu încetarea din viață a ge
neralului Charles de Gaulle, fost 
președinte al Republicii Franceze, 
membri ai guvernului, conducători ai 
unor instituții centrale și organiza
ții Obștești, delegații de oameni ai 
muncii din întreprinderi și instituții 
bucureștene, numeroși cetățeni ai 
Capitalei.

Au exprimat, de asemenea, condo
leanțe șefi de misiuni diplomatice a- 
creditați în România și alți membri 
ai corpului diplomatic.

In numele delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii Popu
lare Polone, aflate în vizită oficială 
in țara noastră, a exprimat condo
leanțe ambasadorul Edward Bartol, 
director al protocolului în Ministe
rul Afacerilor Externe al R. P. Po
lone.

dintre cele două formații. Din rîn- 
dul formației israeliene o bună im
presie, prin precizia aruncărilor la 
coș, au lăsat Lifshitz, Taub, Mela
med. Politehnica dștigase primul 
joc (la Tel Aviv) cu 83—60. In turul 
doi al C.C.E., baschetbalistele de la 
Politehnica urmează să susțină două 
meciuri (la Sofia și la București) cu 
campioana Bulgariei, Akademik.

La Viena, în partida de aseară, 
Dinamo n-a avut deloc emoții cu 
privire la calificare. învingători — 
cu o săptămină în urmă, în sala Flo
reasca — la un scor record (115—56) 
in fața campionilor Austriei, Union 
Firestone, dinamoviștii au abordat 
de această dată partida, destul de re
laxați. Disputată la „Stadthalle", re
vanșa s-a încheiat în favoarea cam
pionilor noștri. Scor : 101—80.

Coincidența face ca în turul doi 
adversarii dinamoviștilor să fie bas- 
chetbaliștii aceluiași club bulgar — 
Akademik Sofia.

— cînd l-a pus de multe ori în difi
cultate pe maghiarul Nemecz — n-a 
mai luptat cu aceeași precizie în ur
mătoarele minute. Boxerul maghiar a 
avut o revenire în partea finală, cînd 
Mihalcea, nervos, a ratat multe lovi
turi. Decizia i-a fost acordată lui 
Nemecz cu 3—2.

Astăzi este zi de odihnă. Finalele au 
loc mîine seară.

Paul OCHIALBI
Miskolc, IZ noiembrie

în citev
• Australianul Ken Rosewall a 

fost desemnat cel mai bun jucător 
de tenis al anului 1970 de către 
ziariștii sportivi americani. In urma 
lui se clasează Rod Laver (Australia), 
John Newcombe (Australia). Tony 
Roche (Australia). Cliff Richey 
(S.U.A.), Arthur Ashe (S.U.A.), Tom 
Okker (Olanda). Roy Emerson (Aus
tralia). Ilie Năstase (România), An
dres Gimeno (Spania).

• Fostul campion mondial de box 
la categoriile semimijlocie și mijlo
cie, americanul Emile Griffith, 1-a 
învins la puncte în 10 reprize pe 
Nate Collins. Prin această victorie.

partidului, în anii edificării orindul- 
rii socialiste.

★
In cadrul manifestărilor inițiate în 

cinstea glorioasei aniversări. Liceul 
de muzică din Botoșani a inaugurat 
o stagiune de concerte omagiale, la 
care își dau concursul orchestra sim
fonică a școlii, ansamblul coral și 
cei mai merituoși soliști ai școlii.

★
Comitetul județean Arad al U.T.C. 

a inițiat un interesant concurs inti
tulat — „Cine știe ciștigă". pe tema 
„Momente din istoria mișcării mun
citorești din România". Concursul, 
dotat cu numeroase premii, este or
ganizat pe faze intercomunale și 
interorașe, urmînd ca în final, cei 
mai pregătiți concurenți să participe 
1a faza județeană.

ÎNTOARCEREA
DIN R. P. BULGARIA 

A DELEGAȚIEI DE 
ACTIVIȘTI Al P.C.R.

Delegația de activiști ai Partidu
lui Comunist Român, condusă de to
varășul Teodor Coman, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Tulcea al P.C.R., 
s-a înapoiat joi-seara in Capitală 
din > vizita de schimb de experiență 
făcută în R. P. Bulgaria la invitația 
C.C. al P.C. Bulgar.

La sosire, în Gara de Nord, dele
gația a fost întîmpinată de tovară
șul Nicolae Guină, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid, pre
cum și de reprezentanți ai ambasa
dei R. P. Bulgaria la București.

S-a păstrat un moment de recule
gere in fața portretului lui Charles 
de Gaulle și s-a semnat în cartea 
de condoleanțe.

★
La catedrala romano-catolică „Sfîn- 

tul Iosif", din București, a avut loc 
joi, la ora 12.00, un serviciu religios 
în memoria lui Charles de Gaulle, 
fost președinte al Republicii Fran
ceze.

La ceremonie au participat Pompi- 
liu Macovei, președintele Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă, 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Au fost prezenți Niccolo Moscato, 
decanul Corpului diplomatic, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București, precum și Bernard Dejean 
de la Bâtie, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Franței in țara noastră, 
și membri ai ambasadei franceze.

(Agerpres)

Actualitatea 
la fotbal 

IN ȚARA...
Duminică se reia campionatul divi

ziei A. Etapa a X-a programează la 
BUCUREȘTI partidele Rapid—C.F.R. 
Cluj (ora 12) și Steaua—Steagul roșu 
(ora 14,30). Aceste meciuri se dispută 
în cuplaj pe stadionul „Republicii". 
Celelalte întîlniri ale etapei se dis
pută la PETROȘANI (Jiul—S. C. Ba
cău), IAȘI (Politehnica—Progresul), 
ARAD (U.T.A.—Universitatea Craio
va), CLUJ (Universitatea F. C. Ar
geș), PLOIEȘTI (Petrolul—Dinamo 
București), CONSTANȚA (Farul 
C.F.R. Timișoara).

...Șl PESTE HOTARE
Comentind meciul de fotbal 

România—Țara Galilor, disputat 
miercuri seara la Cardiff, corespon
dentul Agenției U.P.I. scrie, printre 
altele : „Un număr destul de mare 
de spectatori au înfruntat ploaia 
pentru a urmări cu interes un joc în 
care condițiile neprielnice ale terenu
lui nu au permis celor două formații 
să găsească ritmul normal. România 
a prezentat o formație în care evo
luau numeroși dintre jucătorii echi
pei, care a primit doar un gol de la 
echipa Angliei la campionatele mon
diale din Mexic. Apărarea echipei 
Țării Galilor a fost în formă bună, 
dar în minutul 53 a răsuflat ușura
tă cînd Dumitrache a fost pe punc
tul de a înscrie din apropie
rea porții". Comentatorul remar
că în continuare valoarea tehnică 
a lui Dumitrache, descriind faza în 
care acesta a șutat în bară in prima 
repriză. Dintre jucătorii români este 
evidențiat, de asemenea, portarul 
Răducanu. care a avut o intervenție 
spectaculoasă în minutul 70, respin- 
gind un șut ce părea ireparabil, ex
pediat de Rees.

Alte rezultate înregistrate în cam
pionatul european de fotbal : grupa 
a Il-a : Franța—Norvegia 3—1 (1—0); 
grupa a IV-a ; Spania—Irlanda de 
Nord 3—0 (1—0) ; grupa a V-a : Sco
ția—Danemarca 1—0 (1—0) ; grupa a 
Vil-a : R. D. Germană—Olanda 1—0 
(0-0).

a rînduri
Griffith revine în rlndul șalangerllor 
la titlul mondial, fiind posibilă, in 
curînd. o întilnire cu noul campion, 
argentinianul Carlos Monzon.

• La Clermont Ferrand, în meci 
retur pentru „Cupa campionilor 
europeni" la baschet feminin, s-au 
întîlnit echipa Universității din lo
calitate și formația M.T.K. Buda
pesta. Gazdele au terminat învingă
toare cu scorul de 54—32 (23—16). 
în primul meci victoria revenise la 
o diferență de 4 puncte echipei 
maghiare, astfel că baschetbalistele 
franceze s-au calificat pentru turul 
următor al competiției.

Vizita 
unei delegații 

a P.C.R. in Cuba
HAVANA 12 Corespondentul Ager

pres, Victor Stamate, transmite : De
legația P.C.R. condusă de Dan Mar
țian, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., secretar al Comitetului Mu
nicipal București al P.C.R.; care, la 
invitația Partidului Comunist din 
Cuba face o vizită de schimb de ex
periență în Cuba, a avut convorbiri 
la Comitetul provincial de partid 
Havana cu Jesus Betancourt, prim-se
cretar al Comitetului provincial Ha
vana al P. C. din Cuba, și cu alți 
membri ai comitetului. La convorbi
re a fost prezent ambasadorul Româ
niei în Cuba, Vasile Mușat.

Plenara C. C. 
al P. M. S. U.

A fost examinat și aprobat 
proiectul de raport la cel 
de-al X-lea Congres al parti

dului

BUDAPESTA 12 (Agerpres). — 
Joi a avut loc la Budapesta Plenara 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, rela
tează agenția M.T.I. Comitetul Cen
tral a examinat și aprobat proiectul 
de raport la cel de-al X-lea Congres 
al partidului, prezentat de Jânos 
Kădăr. prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., precum și propunerea pri
vind efectuarea unor schimbări în 
statutul partidului, expusă de Bela 
Biszku, secretar al C.C. al P.M.S.U.

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII ft 150 DE AHI 
DE IA NAȘTEREA IUI FRIEDRICH ENGEIS

Conferința științifică 
internațională de la Berlin

BERLIN 12 — Corespondentul A- 
gerpres, Ștefan Deju, transmite : La 
Berlin a început joi Conferința știin
țifică internațională organizată de 
C.C. al P.S.U.G., cu ocazia aniversării 
a 150 de ani de la nașterea lui Frie
drich Engels. La lucrările conferinței 
participă Walter Ulbricht, prim-se
cretar al C.C. al P.S.U.G., care a rostit 
cuvîntul de deschidere, membri ai Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G. și 
delegații din partea a 40 de partide 
comuniste, muncitorești și progresis
te din numeroase țări, printre care și 
o delegație a Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Ion Po-

CONVORBIRI CHINO-PAKISTANEZE CEHOSLOVAC
PEKIN 12 (Agerpres). — Preșe

dintele Pakistanului, generalul Agha 
Mohammad Yahya Khan, aflat într-o 
vizită oficială in R.P. Chineză, a a- 
vut miercuri, la Pekin, o convorbire 
cu Ciu En-lai. premierul Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze — anunță 
agenția China Nouă.

în aceeași zi, în onoarea oaspetelui 
pakistanez a fost oferit un banchet, 
la care Agha Mohammad Yahya 
Khan și Dun Bi-u, vicepreședinte al 
R.P. Chineze, au rostit toasturi.

Dun Bi-u, a relevat, între altele, 
profunda prietenie tradițională care 
există între cele două țări vecine. 
Relațiile noastre prietenești — a spus 
vorbitorul — au fost stabilite pe baza 
celor cinci principii ale coexistenței 
pașnice : respectarea suveranității și 
integrității teritoriale, neagresiunea, 
neamestecul în treburile interne, e- 
galitatea și avantajul reciproc. în ul
timii ani. a spus în continuare vice
președintele R.P. Chineze, relațiile de 
prietenie și colaborare dintre țările 
noastre s-au dezvoltat satisfăcător.

REVENDICĂRI ALE 
MUNCITORILOR 

BOLIVIENI
LA PAZ 12 (Agerpres). — Centrala 

muncitorilor bolivieni, cea mai puter
nică organizație sindicală, cu o deo
sebită influență politică în această 
țară, a prezentat președintelui Juan 
Jose Torres un document în care sînt 
incluse revendicările ei politice, eco
nomice și sociale. Intre acestea figu
rează decretarea unei amnistii poli
tice, naționalizarea băncilor și anu
mitor firme străine, exproprierea bu
nurilor aparținind unor companii 
străine care operează în Bolivia 
și anularea acordului privind des
păgubirile ce ar urma să fie plă
tite societății nord-americane „Gulf 
Oii" pentru bunurile confiscate anul 
trecut Centrala se pronunță, totoda
tă, pentru cooperativizarea unor mij
loace de informare in masă, aflate 
în prezent sub controlul unor cercuri 
cu orientare de dreapta.

SANTIAGO DE CHILE 12 (Ager
pres). — La Santiago de Chile a so
sit miercuri un grup de opt membri 
ai unităților boliviene de guerilă din 
regiunea Teoponte, printre care se 
află fostul comandant al acestora, 
Osvaldo Peredo. Ei au primit azil 
politic în Chile, plecarea lor in exil 
fiind autorizată de guvernul Bolivifei.

După cum s-a mai anunțat, intre 
conducătorii grupurilor de guerilă 
din regiunea Teoponte și președintele 
Boliviei, generalul Juan Jose Torres, 
a intervenit o înțelegere potrivit că
reia tuturor combatanților care ac
ceptă să depună armele li se garan
tează libertatea de a rămîne în țară 
sau de a pleca în străinătate oriunde 
doresc.

LUCRĂRILE CELUI DE-AL V-LEA CONGRES 

AL PARTIDULUI MUNCII DIN COREEA

Raportul prezentat 
de Kim Ir cu privire la planul 

șesenal de dezvoltare 
a economiei naționale

PHENIAN 11 (Agerpres). — In ra
portul cu privire la planul șesenal 
de dezvoltare a economiei naționale 
pe perioada 1971—1976, prezentat la 
cel de-al V-lea Congres al Partidului 
Muncii' din Coreea, Kim Ir, membru 
al Prezidiului Comitetului Politic, se
cretar al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, prim-vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Co
reene, a arătat că în perioada 1971— 
1976 valoarea producției industriale 
globale va crește de 2,2 ori. Produc
ția mijloacelor de producție va crește 
de 2,3 ori, iar a bunurilor de consum 
de 2 ori ; în aceeași perioadă, produc
ția industrială va spori într-un ritm 
mediu anual de 14 la sută. Producția 
de electricitate se va bucura de prio
ritate netă în dezvoltarea economiei 
naționale și va ajunge în 1976 la 28— 
30 miliarde kW/h. Producția de 
cărbune va fi în 1976 de 50—53 mi
lioane tone. In 1976, producția de 
fontă trebuie să ajungă la 3 500 000— 
3 800 000 tone, iar cea de oțel la 
3 800 000—4 000 000 tone. In domeniul 
metalurgiei neferoase va fi sporită pro- 

pescu-Puțuri, membru al C.C. al 
P.C.R., directorul Institutului de stu
dii istorice și social-politice de pe lin
gă C.C. al P.C.R. Din delegația româ
nă mai fac parte : conf. univ. dr. 
Gheorghe Badrus, membru supleant 
al C.C. al P C.R.. adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., și conf. 
univ. Mihai Petrescu.

Referatul conferinței a fost pre
zentat de către Friedrich Ebert, 
membru al Eiroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G. Au urmat comunicări din 
partea unor reprezentanți ai parti
delor invitate. Lucrările conferinței 
continuă.

La rîndul său, președintele Yahya 
Khan a relevat sentimentele reci
proce de adîncă prietenie ce animă 
cele două popoare, precum și cele 
cinci principii ale coexistenței paș
nice pe baza cărora se dezvoltă re
lațiile dintre Pakistan și R.P. Chi
neză.

Nu putem avea decît admirație fa
ță de marile succese pe care R.P. 
Chineză le-a obținut, a afirmat pre
ședintele pakistanez.

Republica Populară Chineză, a su
bliniat el, este o mare putere cu o 
mare capacitate de a promova pacea 
mondială. Lumea trebuie să recu
noască rolul vital și importanța Chi
nei In rezolvarea gravelor probleme 
care confruntă astăzi viața interna
țională, a arătat Yahya Khan.

PUPĂ DOUĂ LUNI OE LA ÎNTRERUPEREA LUCRULUI

Succes al greviștilor 
de la „General Motors"
La două luni de zile 

de cînd muncitorii, teh
nicienii, inginerii șt 
cercetătorii de la cea 
mai mare firmă con
structoare de autove
hicule din lumea occi
dentală — „General 
Motons" — au declarat 
grevă in sprijinul re
vendicărilor lor eco
nomice, acest conflict 
de muncă, considerat 
ca unic in istoria miș
cării greviste, prin du
rata fi consecințele 
sale economice, este pe 
punctul de a lua sfir- 
șit. Intre „General 
Motors" și conducerea 
sindicatului muncito
rilor din industria 
constructoare de auto
mobile s-a ajuns la un 
acord de principiu pri
vitor la noile contracte 
de muncă.

Chemarea de între
rupere a lucrului a 
fost lansată, după cum 
se știe, la 14 septem
brie, cind au eșuat 
convorbirile cu condu
cerea firmei, care a re
fuzat să accepte intro
ducerea in noul con
tract colectiv, pe urmă
torii trei ani. a unor 
prevederi referitoare 
la majorarea salariilor 
proportional cu crește

rea costului vieții, la 
ajutorul cuvenit sala- 
riaților in caz de acci
dente de muncă și 
boală etc.

Inițial, in grevă au 
intrat 321810 salariați 
ai firmei „General 
Motors" din Statele U- 
nite și 22 100 sala
riați ai sucursalelor 
firmei din Canada, pa- 
ralizind complet acti
vitatea din aproape 
150 de uzine. 60 000 de 
salariați și-au conti
nuat munca în uzinele 
producătoare de piese 
de schimb pentru fir
mele ce concurează cu 
„G. M.“ pe piața ame
ricană a autoturisme
lor. Scopul urmărit de 
conducerea sindicate
lor era de a întări pu
terea de concurență a 
firmelor rivale compa
niei proprii pentru a 
o determina să cedeze 
cererilor legitime ale 
muncitorilor. Ulterior 
au intrat In grevă și 
restul de salariați ai 
firmei, numărul total 
al greviștilor ridieîn- 
du-se la circa 400 000

Ca urmare a grevei, 
compania „General 
Motors" — care anul 
trecut a realizat un 
profit net de aproape

ducția industriei prelucrătoare a cu
prului, plumbului și zincului. Rapor
torul s-a referit in continuare la nece
sitatea dezvoltării rapide a construc
țiilor de mașini, a industriei electro
nice, a industriei aparatelor automata 
și de măsurat. în 1976, a spus Kim Ir, 
este necesar să se producă 21000 
tractoare de diferite tipuri, precum 
și un mare număr de mașini agricole, 
in vederea mecanizării cuprinzătoare 
a agriculturii. El a vorbit apoi des
pre necesitatea dezvoltării în conti
nuare a industriei construcțiilor na
vale și a industriei chimice. în 1976, 
producția de îngrășăminte chimice va 
ajunge la 2,8—3 milioane tone. Va fi 
sporită și mai mult producția de fibre 
chimice și rășini sintetice. In cursul 
perioadei cuprinse în planul șesenal 
vor fi construite o nouă bază de mare 
amploare a industriei petrochimice șl 
o uzină de cauciuc sintetic. Vorbind 
despre dezvoltarea industriei mate
rialelor de construcție și de sarcinile 
industriei ușoare și alimentare, Kim 
Ir a subliniat necesitatea îmbunătăți
rii calității produselor manufactura
te, afirmînd că aceasta reprezintă 
una din sarcinile centrale trasate in
dustriei în cursul șesenalului. Sar
cina centrală în domeniul economiei 
agrare, s-a subliniat în raport, este 
de a continua cu energie revoluția 
tehnică în agricultură, astfel ca pro
ducția agricolă să devină intensivă, 
în 1976, producția totală de cereale 
trebuie să ajungă la 7—7,5- milioane 
tone, dintre care 3,5 milioane tone 
orez.

Cheltuielile pentru serviciile socia
le și culturale vor crește de 1,5 ori. 
Se va desfășura o largă mișcare de 
mase în vederea construirii de lo
cuințe pentru peste 1 milion de fa
milii de la orașe șî sate.

In încheierea raportului tău, Kim 
Ir s-a referit pe larg la sarcinile pe 
care le ridică îmbunătățirea și întă
rirea continuă a conducerii economiei 
și organizării muncii.

ÎNCHEIEREA conferinței
NAȚIONALE A UNIUNII

SOCIALISTE A TINERETULUI

PRAGA 12 — Corespondentul A- 
gerpres Eugen Ionescu transmite : 
La Praga au luat sfirșit lucrările 
Conferinței naționale a Uniunii So
cialiste a Tineretului Cehoslovac. Timp 
de trei zile, participanțif la conferin
ță au dezbătut o serie de probleme 
ale mișcării de tineret și copii din 
R. S. Cehoslovacă, precum și scopu
rile și sarcinile apropiate ale Uniunii 
Socialiste a Tineretului. In urma dez
baterilor, delegații au adoptat trei 
documente finale — declarații-pro- 
gram și statutul U.S.T., precum și 
principiile programatice și organiza
torice ale organizației de pionieri din 
cadrul U.S.T. In ultima ședință a 
conferinței au fost alese organele 
conducătoare ale noii organizații ; 
președinte al C.C. al U.S.T. a fost 
ales Juraj Varholik.

2 miliarde de dolari — 
s-a văzut zilnic priva
tă de un volum de 
desfaceri totalizind 90 
de milioane dolari. La 
rindul lor, agențiile 
fiscale guvernamenta
le au suferit pierderi 
zilnice de peste 20 de 
milioane dolari de pe 
urma neîncasării im
pozitelor la 120 000 de 
autovehicule pe care 
compania le-ar fi pro
dus in mod normal in 
24 de ore. 39 000 de 
întreprinderi, a căror 
producție depinde de 
livrările de piese de 
schimb de către „Ge
neral Motors", au în
registrat și ele pier
deri zilnice de aproape 
40 de milioane dolari.

Enormele pagube fi
nanciare, posibila aca
parare a pieței de des
facere de către firmele 
concurente, fermitatea 
greviștilor In a nu re
nunța la revendicările 
lor ’au determinat pa
tronatul să vină In tn- 
timpinarea cererilor 
sindicatului, ceea ce a 
dus, in ultimă instan
ță. la încheierea acor
dului amintit.

C. ALEXANDROAIB 
Washington
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FUNERALIILE GENERALULUI

CHARLES DE GAULLE

TRATATIVELE
POLONO - VEST-GERMANE

DECLARAȚIILE FĂCUTE DE WALTER SCHEEL 
Șl ȘTEFAN JEDRYCHOWSCHI

Cu mult Înainte de ivirea zorilor de 
joi, zi de doliu național pentru în
treaga Franță, mulțimea a umplut 
vasta piață din fața catedralei Notre 
Dame din Paris. Tineri și bătrini, 
s-au adunat aici pentru a aduce un 
ultim omagiu memoriei unuia dintre 
cei mai străluciți oameni politici ai 
Franței, eminentului om de stat care 
a fost Charles de Gaulle.

Martoră a atîtor evenimente din 
istoria Franței, catedrala Notre Dame 
este socotită inima Parisului. în piața 
din fața ei se află borna simbolică 
de unde pornesc toate drumurile țării.

O zi de toamnă, cu copaci desfrun
ziți, cu un cer cenușiu. O neobișnuită 
liniște s-a așternut peste tumultul 
nepotolit al marii metropole. 
Cei ce n-au mai încăput în 
piața din fața catedralei N6tre 
Dame, pe cheiurile Senei, pe străzi 
sînt în casele lor în fața televizoa
relor Școlile, instituțiile publice nu 
funcționează. Magazinele au fost în
chise. Toate spectacolele sînt sus
pendate. întreaga Franță trăiește 
ceasuri de adîneă tristețe.

Potrivit ultimelor dorințe expri
mate în testamentul generalului de 
Gaulle, funeraliile lui aveau să fie 
lipsite de pompă și fast, ele urmînd 
să ee desfășoare în strictă intimitate 
la Colombey-les-Deux-Eglises. Dar, 
la Paris, zeci șl zeci de mii de ce
tățeni s-au strins în inima capitalei 
lor, umplind pină la refuz piața din 
fața catedralei Nâtre Dame, cheiu
rile și podurile Senei, străzile. De 
asemenea, alte zeci de mii de fran
cezi s-au îndreptat în aceste zile 
către micul sat Colombey-les-Deux- 
Eglises, care numără doar 530 locui
tori.

Din toate colțurile lumii au conti
nuat să sosească la Paris, In cursul 
zilei de miercuri și în noaptea din 
ajunul funeraliilor, șefi de state și 
reprezentanți ai acestora, prim-mi- 
niștri și miniștri din 80 de țări.

Nâtre Dame, ora 11 dimineața. în 
prezența președintelui Franței. 
Georges Pompidou, a premierului 
Jacques Chaban-Delmas și a mem
brilor guvernului său, a mii de ce
tățeni ai orașului, a avut loc cere
monia în memoria generalului 
de Gaulle. Erau de față înalte per
sonalități politice venite din lumea 
întreagă : Nikolai Podgomîi, Richard 
Nixon, Giuseppe Saragat, Indira 
Gandhi. arhiepiscopul Makarios. 
Mahmoud Fawzi și mulți alți șefi de 
state șl guverne din diferitele țări 
ale lumii.

în interiorul catedralei, în rîndul 
personalităților de peste hotare a 
luat loc reprezentantul personal al 
președintelui Consiliului de Stat al 
României — tovarășul Emil Bodna- 
raș, vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, însoțit de George Macovescu. 
prim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe, și Constantin Flitan, 
ambasadorul României în Franța.

La ora 14,30 la Colombey les- 
Deux-Eglises a avut loc ceremonia 
înhumării generalului de Gaulle. în 
prezența familiei, a unor prieteni

PENTRU miltit DREP1URIL0R LEGIlIMi 
AU 1. P. CHINilE IA 0. N. II.
• DEZBATERILE DE LA NAȚIUNILE UNITE

NEW YORK 12. — Trimisul Ager
pres C. Alexandroaie transmite : în 
plenara Adunării Generale a O.N.U. 
a fost luat in dezbatere un proiect 
de rezoluție, elaborat de 18 state, 
printre care și România, privind 
restabilirea drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze în Organizația Națiu
nilor Unite. Proiectul de rezoluție 
cere Adunării Generale să hotărască 
restabilirea tuturor drepturilor R. P. 
Chineze și să recunoască reprezen
tanții guvernului acestei țări ca sin
gurii in drept să reprezinte China 
în această organizație, să expulzeze 
delegații ciankaișiști din locul pe 
care îl ocupă in mod ilegal și abu
ziv în O.N.U. șl în toate celelalte 
organizații internaționale.

Luînd cuvîntul, ministrul afaceri
lor interne al Pakistanului, Sardar 
Abdul Rashid, a subliniat că guver
nul R. P. Chineze este singurul gu
vern legal al Chinei, iar Taivanul 
este o parte integrantă a teritoriu
lui chinez. Faptul că regimul cian- 
kaișist exercită temporar controlul 
asupra acestei provincii a Chinei nu 
schimbă deloc statutul juridic al a- 
cestei insule. Atita timp cit aproape 
o treime din populația lumii nu este 
reprezentată în O.N.U., a subliniat 
ministrul pakistanez, organizația 
nu-și va putea îndeplini în mod co
respunzător sarcinile sale. Vorbitorul 
s-a pronunțat pentru lichidarea ime
diată a acestei discriminări intole
rabile împotriva Chinei și pentru 
expulzarea cîankaișiștilor, care o- 
cupă în mod ilegal locul ei In O.N.U.

Premierul A. Laraki despre politica 
internă și externă a Marocului

RABAT 12 (Agerpres). — Primul 
ministru marocan, Ahmed Laraki, a 
definit liniile generale ale politicii 
preconizate de cabinetul său în di
verse domenii ale vieții Interne și 
internaționale în cadrul unei reuniuni 
a noului parlament al țării, desem
nat în urma alegerilor legislative din 
luna august a.c.

Relevînd importanța industrializă
rii țării, premierul marocan a sub
liniat, totodată, că „pe plan econo
mic, politica guvernului său_ șe ca
racterizează prin trei priorități fun
damentale" : agricultura, turismul și 
formarea de cadre.

Agricultura, a arătat el în acest 
sens, asigură. în prezent, mijloacele 
necesare de trai pentru .75 la sută 
din populația țării, iar în vederea 
dezvoltării ei se preconizează crea
rea unul vast sistem de baraje pen
tru irigații, incit la sfîrșitul anului 
1972 Bă funcționeze 22 de asemenea 

apropiați, a unei imense mulțimi 
anonime sosite din toate colțurile 
țării, a unor combatanți din rîndurile 
Rezistenței antifasciste franceze, în
soțită de un detașament de 44 ostași 
și ofițeri, reprezentînd cele trei arme 
franceze, de elevi ai Școlii Superi
oare de Ofițeri Saint-Cyr, al cărei 
elev a fost cîndva și generalul de 
Gaulle, a veteranilor „Ordinului Eli
berarea", procesiunea funerară B-a 
îndreptat către cimitirul sătesc.

Purtat pe un car blindat, sicriul 
cu corpul neînsuflețit al generalului

CORESPONDENȚA
DE LA IOAN GRIGORESCV

de Gaulle era acoperit de tricolorul 
Franței. în micul cimitir sătesc, si
criul a fost purtat pe umeri de un 
grup de tineri din Colombey-les- 
Deux-Eglises și așezat în locul de 
veci. O inmormîntare simplă, deose
bit de emoționantă prin semnificația 
pe care de Gaulle a vrut 6-o dea 
despărțirii sale de Franța, de po
porul ei. Așa cum și-a dorit el, fan
farele n-au cîntat, nu s-au tras salve 
de tun și nu s-au rostit 
discursuri. O nesfirșită mulțime de 
oameni simpli, adevărată maree 
umană revărsată din toate colțurile 
Franței către micul sat în care acum 
iși doarme somnul de veci Charles 
de Gaulle, au venit să cinstească me
moria marelui patriot.

Pînă la lăsarea întunericului, mul
țimea venită la Colombey-les-Deux- 
Eglises a trecut în liniște prin fața 
pietrei funerare abia așezată peste

La Colombey-les-Deux-Eglises, in timpul ceremoniei funerare

Reprezentantul Algeriei, Moham
med Yazid, care a introdus în dez
bateri proiectul de rezoluție al celor 
18 state, a subliniat că restabilirea 
drepturilor legitime ale Chinei la 
O.N.U. este mai urgentă ca oriclnd. 
Absența acestei țări din O.N.U. re
prezintă o încălcare a devizei „Pace, 
justiție, progres" sub care s-au des
fășurat lucrările sesiunii jubiliare a 
O.N.U. El a subliniat că problemele 
internaționale majore nu pot fi so
luționate corespunzător fără partici
parea Chinei. Totodată, el a relevat 
prestigiul de care se bucură R. P. 
Chineză pe plan internațional, în 
rîndurile mișcărilor de eliberare na
țională. al opiniei publice mondiale.

Dezbaterile continuă.

UN PROIECT DE REZOLUȚIE 
PRIVIND ÎNCETAREA EXPE- 
RIENȚELOR NUCLEARE IN 

TOATE MEDIILE
NEW YORK 12 (Agerpres) — Un 

grup de 9 țări, între care India, Me
xic, Suedia, R.A.U. și Iugoslavia, au 
depus în Comitetul Politic al Adună
rii Generale a O.N.U. un proiect de 
rezoluție care cere să se pună capăt 
experiențelor nucleare în toate me
diile. Se recomandă Comitetului pen
tru dezarmare de la Geneva „să con
tinue, ca o problemă de urgență, dez
baterile în vederea încheierii unui 
tratat pentru interzicerea experien
țelor nucleare subterane".

instalații cu înaltă eficacitate, com
parativ cu cinci, cîte existau în 1958, 
anul proclamării independenței.

O atenție considerabilă este aoor- 
dată formării noilor cadre, domeniu 
căruia i se rezervă, In prezent, 20 la 
sută din totalul bugetului. Totodată, 
Ahmed Laraki a menționat că ur
mează să fie adoptate o serie de mă
suri în vederea liberalizării comer
țului, în sensul suspendării unor res
tricții la import-export. De aseme
nea, el a subliniat importanța ma- 
rocanizării unor sectoare dominate In 
prezent de firme străine și, In spe
cial, a sectorului financiar.

Referindu-se la politica externă a 
Marocului, premierul Ahmed Laraki 
a subliniat, printre altele, hotărîrea 
țării sale de a respecta principiile 
Cartei O.N.U.. de a întreține și de 
a lărgi relațiile Marocului cu țările 
maghrebiene. precum și cu alte state 
prietene. 

un mormint proaspăt : „Charles de 
Gaulle 1890—1970".

La Paris, la căderea serii, sub o 
ploaie rece de toamnă continuă și 
persistentă, un milion de oameni au 
umplut pe toată lungimea lui uria
șul bulevard Champs Elysees. Pari
sul și-a scos steagurile, și-a strins 
toate florile pe care le putea aduna 
și a pornit această procesiune a tă
cerii, pentru a aduce un ultim oma
giu memoriei generalului de Gaulle. 
Sub o mare de umbrele, sub o pă
dure de drapele tricolore, poporul 
Parisului a ales această oră de toam
nă tîrzie pentru a reaprinde, în 
memoria generalului de Gaulle, fla
căra de pe mormîntul eroului necu
noscut de la Arcul de Triumf.

★
în cursul după-amiezil de joi perso

nalitățile străine au fost primite la 
Palatul Elysee de președintele Fran
ței, Georges Pompidou. Tovarășul 
Emil Bodnaraș, însoțit de George 
Macovescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, și Constan
tin Flitan, ambasadorul României 
în Franța, a prezentat șefului sta
tului francez, în numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și al întregului 
popor român, condoleanțe pentru 
greaua pierdere suferită de poporul 
francez prin încetarea din viață a 
marelui patriot și om de stat, gene
ralul Charles de Gaulle.

în cursul dimineții de azi, tovară
șul Emil Bodnaraș și persoanele o- 
ficiale care-1 însoțesc vor depune o 
coroană de flori pe mormîntul din 
micul cimitir de la Colombey-les- 
Deux-Eglises — omagiu al poporu
lui nostru și al conducătorilor sta
tului român adus memoriei emi
nentului om de stat francez, gene
ralul Charles de Gaulle.

Anwar Sadat ales 
președinte al Uniunii 

Socialiste Arabe
CAIRO 12 (Agerpres). — După 

cum a anunțat postul de radio Cai
ro, Anwar Sadat, președintele Re
publicii Arabe Unite, a fost ales joi 
seara în unanimitate președinte al 
Uniunii Socialiste Arabe. Alegerea lui 
Anwar Sadat a avut loc în cadrul 
unei sesiuni extraordinare a Congre
sului național al Uniunii Socialiste 
Arabe.

ECOURI IA PROIECTUL 
UNIUNII INTRE

R. A. U. SUDAN Șl LIBIA
Salutînd proiectul de constituire a 

unei uniuni între R.A.U., Sudan și Li
bia, ministrul de externe al Kuwei
tului, Sheikh Sabah Al Salim At Sa
bah și-a exprimat speranța ca „aceas
tă uniune să se extindă, incluzind 
toate statele arabe".

Referindu-se la aceeași problemă, 
ziarul iu'goslav „Borba" scrie : 
„Acordul cu privire la crearea unei 
federații a R.A.U., Sudanului și Li
biei și la strîngerea legăturilor între 
ele deschide noi perspective și oferă 
noi metode pentru materializarea 
cauzei arabe". Ziarul adaugă că a- 
ceastă hotărîre ,.subliniază că In lu
mea arabă apar procese interne ne
cesare care, in ansamblul lor, duc la 
afirmarea pozițiilor arabe indepen
dente și întărirea cauzei arabe juste 
pe scena internațională".

ARGENTINA

APEL LA GREVĂ 
GENERALĂ

BUENOS AIRES 12 (Agerpres). — 
Centrala sindicală a oamenilor mun
cii din Argentina (C.G.T.) a chemat 
la declanșarea unei greve gene
rale, incepind de joi de la mie
zul nopții, grevă care va a- 
fecta toate sectoarele de activitate 
ale țării. Hotărirea face parte 
dintr-un plan de luptă pe care sin
dicatul și l-a propus să-1 aplice în 
următoarele luni. La baza acestui 
plan stă, potrivit agenției France 
Presse, permanenta nemulțumire a 
muncitorilor față de refuzul autori
tăților de a accepta revendicările lor.

VARȘOVIA 12 — Corespondentul 
Agerpres Iosif Dumitrașcii transmi
te : Guvernul federal este conștient 
de faptul că tratatul cu Polonia va 
constitui începutul unei noi etape în 
relațiile dintre cele două țări, a su
bliniat Walter Scheel, ministrul afa
cerilor externe al R. F. a Germaniei, 
în toastul rostit miercuri seara cu 
prilejul dineului oferit în cinstea sa 
de către partea poloneză. Ministrul 
vest-german, revenit în capitala polo
neză după o absență de două zile, a 
subliniat, totodată, atenția deosebită 
și speranțele cu care opinia publică 
din R.F. a Germaniei urmărește con
vorbirile ce se desfășoară în aceste 
zile la Varșovia. După părerea 6a, 
succesul activității celor două dele
gații poate duce la realizarea unei 
schimbări istorice în relațiile dintre 
Polonia și R.F. a Germaniei.

După ce a transmis un salut din 
partea cancelarului Willy Brandt, 
ministrul de externe aj R.F.G. a su
bliniat că s-a înapoiat la Varșovia cu 
hotărîrea fermă de a merge înainte 
pe calea care duce spre reglementa
rea raporturilor politice dintre R.F. 
a Germaniei și R.P. Polonă. Cele două 
delegații, a spus el, au căutat să eli
mine, printr-un efort comun, obsta
colele din calea spre realizarea unui

*
în continuarea tratativelor oficiale 

la nivelul miniștrilor afacerilor 
externe, desfășurate la Varșovia în
tre Polonia și R. F. a Germaniei, 
joi a avut loc o Intîlnire a șefilor 
celor două delegații. Ștefan Je
drychowski și Walter Scheel, însoțiți 
de adjuncții lor. J. Winiewicz și 
P. Franke. Părțile au hotărît, de 
comun acord, împărțirea grupei mix
te de experți în două, urmînd ca pe 
viitor activitatea experților ambelor

Zborul stației automate „Luna-17“
MOSCOVA 12 (Agerpres). — Co

respondentul din Alma Ata al agen
ției TASS informează că la observa
torul din Alatau a putut fi urmărit 
in noaptea de 11 spre 12 noiembrie cu 
ajutorul aparatajului optic și foto de 
televiziune zborul stației automate 
sovietice „Luna-17“.

Activitatea de observare a Început 
in momentul cind stația se afla la o 
distanță de 200 000 kilometri de Pă-

PEKIN

PEKIN 12 (Agerpres). — Joi a so
sit la Pekin o delegație comercială 
guvernamentală sovietică, condusă 
de I. T. Grișin, adjunct al ministru
lui comerțului (exterior al Uniunii 
Sovietice. Delegația va purta con
vorbiri In problemele privind comer
țul dintre U.R.S.S. și R. P. Chineză.

La aeroport, delegația a fost în- 
tîmpinată de Li Cian, adjunct al 
ministrului comerțului exterior al 
Republicii Populare Chineze, și de 
alte persoane oficiale.

agențiile de presă transmit:
Lq Alyer a sos^ 0 delegație a 

Ministerului Petrolului din Republica 
Socialistă România, condusă de mi
nistrul adjunct Gheorghe Pacoste. 
Membrii delegației vor purta convor
biri cu reprezentanți ai Ministerului 
Industriei și Energiei al Algeriei în 
problemele lărgirii cooperării celor 
două țări în domeniul petrolului.

Colocviul frunco-sovietic 
în problemele colaborării și securită
ții în Europa, organizat de asociația 
„Franța—U.R.S.S." s-a încheiat în lo
calitatea franceză Poigny-la-Foret. 
în cadrul schimbului de păreri parti- 
cipanții și-au exprimat ferma convin
gere în necesitatea convocării unei 
conferințe în problemele securității și 
colaborării pe continent, fără vreo 
condiție prealabilă.

Protest împotriva aderă
rii Danemarcei la Piața co
mună. într*un aPel adresat guver
nului și parlamentului de reprezen
tanți ai organizațiilor politice, sindi
cale. obștești și de tineret, se subli
niază că în cazul aderării la C.E.E. 
unele hotărîri economice și politice 
care privesc Danemarca riscă să fie 
adoptate de organisme supranaționa- 
le. O primejdie deosebită, se subli
niază în apel, o reprezintă faptul că 
politica externă a țării ar putea fi 
supusă intereselor militare și politice 
ale principalelor țări din C.E.E.

Mai mulți deținuți poli
tici au fost eliberați în Irak, 
în urma ridicării stării de urgență, 
anunță agențiile internaționale de 
presă. După cum se știe, legislația 
excepțională a fost introdusă în Irak 
o dată cu venirea la putere a actua
lului regim și a fost ridicată recent. 
Printre cel eliberați se află fostul 

acord. în viitoarele zile, a adăugat 
Walter Scheel in încheiere, se va ne
tezi calea spre realizarea acestuia.

în răspunsul său, Ștefan Jedry- 
chowski, ministrul afacerilor externe 
al R.P. Polone, a arătat că, de peste 
o săptămînă, cele două delegații sînt 
angrenate la Varșovia în convorbiri 
pentru încheierea tratatului de sta
bilire a bazelor normalizării relațiilor 
dintre Polonia și R.F.G. în timpul 
tratativelor, a precizat ministrul po
lonez, sînt discutate și o serie de pro
bleme mai apropiate sau mai îndepăr
tate ale procesului de normalizare. A- 
cestea cer timp, răbdare, respect re
ciproc și înțelegere din partea parte
nerilor. Tratatul va constitui funda
mentul procesului de eliminare a pră- 
pastiei dintre cele două țări și va a- 
vea o deosebită importanță nu numai 
pentru Polonia și R.F.G., dar șl pen
tru Europa, pentru pacea și întări
rea securității pe continent.

Vorbitorul și-a exprimat apoi con
vingerea că cele două delegații s-au 
apropiat de momentul finalizării tra
tativelor. „Am saluta cu plăcere vizi
ta cancelarului Brandt în Polonia, 
după încheierea cu succes a tratati
velor noastre", a spus în încheiere 
Jedrychowski.

*
delegații să albă loc In cadrul noi
lor grupe.

Purtătorul de cuvînt polonez a in
format în cadrul unei conferințe de 
presă că tratativele continuă să se 
desfășoare într-o atmosferă de lucru, 
caracterizată prin sinceritate și un 
caracter concret. Partea vest-germană 
a făcut cunoscut că ministrul de ex
terne Walter Scheel va părăsi sîmbă- 
tă dimineața Varșovia, plecind la 
Bonn. El urmează să revină in ca
pitala poloneză la efirșitul lunii in 
curs.

mînt și s-a Încheiat după ce nava 
parcursese alți 33 000 kilometri.

Totodată, din Dușanbe s-a relatat 
că oamenii de știință de la Institutul 
de astrofizică al Academiei din Tadji
kistan au urmărit, de asemenea, zbo
rul stației „Luna-17“, obținînd rezul
tate interesante. Stația a putut fi 
văzută ca un obiect de mărimea a 
12-a stelară.

Vizita lui A. Gromiko 
la Roma

ROMA 12 (Agerpres). — La Roma 
au continuat joi convorbirile sovieto- 
italiene cu participarea lui Andrei 
Gromiko, ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S., și a omologului său 
italian, Aldo Moro, precum și a altor 
persoane oficiale reprezentînd cele 
două părți, relatează agenția TASS.

Andrei Gromîko, ministrul de ex
terne al Uniunii Sovietice, și Aldo 
Moro, ministrul afacerilor externe al 
Italiei, au semnat joi la Roma un 
protocol interguvernamental sovieto- 
italian în problemele colaborării în 
domeniul medicinei și ocrotirii sănă
tății. Protocolul prevede dezvoltarea 
schimburilor de informații științifice 
și de specialiști, precum și colabora
rea între instituțiile medicale ale ce
lor două țări.

★
Papa Paul al VI-lea a avut Joi la 

Vatican o întrevedere cu Andrei 
Gromiko, ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., Informează agenția 
TASS.

prim-ministru irakian, Abdel Rah
man Al-Bazzaz, și fostul șef al sta
tului major al armatei, Ibrahim Fay- 
cal Al-Ansari.

Cel de-al 10-lea Congres 
al Partidului Baas din Siria 
și-a continuat lucrările, examinînd 
proiectele de rezoluții. Vorbind des
pre importanța acestui congres, un 
comunicat al postului de radio Da
masc subliniază că lucrările acestuia 
se desfășoară „într-o etapă decisivă a 
luptei națiunii arabe și a Partidului 
Baas în vederea realizării obiective
lor lor".

Un atentat cu bombe 
a fost comis în noaptea de miercuri 
spre joi asupra secției „Julian Gri- 
mau" a Partidului Comunist Italian 
din Catania (Sicilia). Organizațiile 
locale ale partidelor comunist, socia
list și socialist al unității proletare, 
precum și sindicatele, au dat publi
cității un document în care se men
ționează că autorii atentatului crimi
nal, membri ai unor grupări de 
dreapta — care au mai comis ase
menea acte la Trento, Napoli și Reg
gio Calabria — întreprind asemenea 
acțiuni cu scopul de a crea un climat 
de încordare în țară.

56 de artiști spanioli, (pic’ 
tori, sculptori, poeți) au ocupat săp- 
tămîna trecută, timp de mai multe 
ore, sala Goya a muzeului Prado 
pentru a protesta împotriva arestă
rii cunoscutului critic de artă spaniol 
Jose Maria Moreno Galvan. împo
triva protestatarilor au fost trimise 
forțe ale poliției, care au evacuat 
sala. Galvan a fost arestat în noap
tea de 2 noiembrie pentru faptul că 
a luat cuvîntul la o adunare studen
țească din Madrid, solidarizîndu-se 
cu studenții în favoarea amnistierii 
deținuților politici spanioli.

CIU EN-LAI Șl II SIMEN
AII PRIMIT PE MINISTRUL COMERȚULUI 

EXTERIOR AL ROMÂNIEI
PEKIN 12 — Corespondentul A- 

gerpres, Ion Gălățeanu, transmite : 
Ciu En-lai, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, și Li Sien- 
nien, vicepremier al Consiliului de 
Stat, au primit în după-amiaza zilei 
de joi pe Cornel Burtică, ministrul 
comerțului exterior al României, și 
persoanele care îl însoțesc. A fost 
prezent Aurel Duma, ambasadorul

★
La 12 noiembrie au Început la Pe

kin tratativele dintre ministrul co
merțului exterior al Republicii So
cialiste România, Cornel Burtică, și 
conducerea Ministerului Comerțului 
Exterior al R. P. Chineze, cu privire 
la acordul comercial pe 1971.

Din partea chineză, la tratative au 
participat Li Cian, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior al R. P. 
Chineze, funcționari superiori din 
acest minister și din Comitetul pen
tru relații economice cu străinătatea.

REUNIUNEA DE LA TRIPOLI

Romania sprijină 
idealurile de libertate 

și progres ale popoarelor
INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMAN

TRIPOLI 12. — Trimisul special
Agerpres, C. Optică, transmite : La 
Tripoli au luat sfîrșit lucrările celei 
de-a IX-a sesiuni a Consiliului de 
solidaritate cu popoarele afro-asiatice. 
în ședința de închidere a luat cu
vîntul Moamer El Gedafi, președin
tele Consiliului Comandamentului 
Revoluției din Libia, care a expri
mat solidaritatea poporului libian cu 
lupta popoarelor afro-asiatice pentru 
libertate, progres și prosperitate. Șe
ful statului libian a denunțat, tot
odată, regimurile rasiste din Africa 
de sud și a lansat un apel in spri
jinul luptei țărilor din Asia și Afri
ca pentru dezvoltarea lor economică.

Cu același prilej, a luat cuvîntul 
și Yasser Arafat, președintele Orga
nizației de Eliberare a Palestinei, 
care a prezentat un succint tablou 
al luptei poporului palestinean.

Miercuri, în ședința plenară au 
luat cuvîntul reprezentanții R. D. 
Vietnam. Frontului de Eliberare din 
Vietnamul de Sud, Ciprului, Ceylo
nului, Tanzaniei, Madagascarului. 
Libanului, Nigeriei, precum și nu
meroși reprezentanți ai mișcărilor de 
eliberare din Africa. După Ce au pre
zentat lupta popoarelor lor pentru 
independență și o viață mai bună, 
vorbitorii au exprimat mulțumiri ță
rilor socialiste pentru sentimentele 
de prietenie și solidaritate manifes
tate față de lupta popoarelor din 
Angola, Namibia, Guineea-Bissau și 
a poporului Zimbabwe, precum șl pen
tru sprijinul politic, moral și mate
rial acordat acestora.

Din partea României a luat cuvîn
tul Stanciu Stoian, secretar general 
al Ligii de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa. Transmițînd de- 
legaților un cald salut din par
tea ligii, vorbitorul a exprimat 
sentimentele de prorundă simpatie și 
solidaritate ale poporului român cu 
lupta tuturor popoarelor lumii pen
tru libertate, apărarea cuceririlor re-

Un acord comercial pe 
termen lung 8 fost semnat de 
R. P. Bulgaria și R. P. D. Coreeană. 
Documentul, care privește perioada 
1970—1975, prevede triplarea volumu
lui schimbului reciproc de mărfuri 
prevăzut în acordul precedent, infor
mează agenția B.Ț.A.

La invitația ministrului 
de externe al Poloniei, ște~ 
fan Jedrychowski, Ia Varșovia a so
sit joi Intr-o vizită oficială Gaston 
Thorn, ministru al afacerilor exter
ne și al comerțului exterior al 
Luxemburgului. într-un comentariu 
al Agenției P.A.P. consacrat acestei 
vizite se relevă, între altele, existen
ța unor bune relații între Polonia și 
Luxemburg, precum și identitatea de 
păreri a celor două țări în ce pri
vește necesitatea convocării conferin
ței în problemele securității și cola
borării în Europa.

După 92 de zile de grevă, 
care a paralizat activitatea sucursale
lor din Venezuela ale concernului 
nord-amerlcan „Nabisco", muncitorii 
au obtinut victoria, revendicările lor 
profesionale fiind satisfăcute.

La invitația Asociației de 
politică externă din India, 
ambasadorul român la Delhi, Petre 
Tănăsie, a făcut o expunere despre 
politica externă a României. Au par
ticipat membri ai Parlamentului in
dian, oameni de afaceri, cultură și 
artă, membri ai misiunilor diploma
tice și ziariști. Expunerea a fost 
urmărită cu viu interes de către cei 
prezențl.

României în R. P. Chineză. Au parti
cipat, de asemenea. Li Cian, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe și Ministerul Co
merțului Exterior.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

*
A participat, de asemenea. Aurei 

Duma, ambasadorul Republicii Socia
liste România la Pekin.

în cadrul tratativelor, desfășurata 
lntr-o atmosferă de caldă prietenie, 
respect și înțelegere reciprocă, au 
fost explorate noi posibilități de ex
tindere a schimburilor comerciale, 
de întărire a colaborării dintre cele 
două țări în acest domeniu. Au fost 
abordate probleme ale colaborării de 
perspectivă și de diversificare a 
schimburilor intre România și R. P. 
Chineză.

voluționare șl democratice, pentru 
consolidarea independenței naționale, 
pentru dezvoltarea economică, politi
că și socială de sine stătătoare. Îm
potriva imperialismului și a colonia
lismului.

Subliniind că poporul român lșl 
exprimă îngrijorarea față de perico
lul extinderii conflictelor militar® în 
Indochina, vorbitorul a relevat că 
România s-a pronunțat și se pronun
ță hotărît împotriva agresiunii S.U.A. 
in Vietnam, cere retragerea trupelor 
americane și ale aliaților acestora 
din Vietnamul de sud și consideră 
necesar să se pună capăt acțiunilor 
agresive în Indochina, pentru ca po
poarele vietnamez, laoțian și cam
bodgian să-și poată hotărî singura 
soarta, fără vreun amestec din afa
ră. în același timp, a spus delegatul 
român, se impune necesitatea inten
sificării unei largi mișcări interna
ționale de solidaritate cu lupta po
poarelor din Indochina.

Referindu-se in continuare la con
flictul din Orientul Apropiat, Stanciu 
Stoian a arătat că România se pro
nunță pentru soluționarea acestuia 
prin mijloace politice, astfel incit să 
se asigure respectarea intereselor 
naționale ale tuturor popoarelor din 
regiune, inclusiv a populației pales- 
tinene, căreia trebuie să i se asigu
re dreptul la autodeterminare, deci 
și de a-și forma un stat național in
dependent.

Subliniind că țara noastră a sus
ținut cu fermitate în cadrul O.N.U. 
și al instituțiilor sale specializata, 
cit și în alte foruri internaționale, 
necesitatea imperioasă a lichidării to
tale a colonialismului, Stanciu Stoian 
a arătat că România condamnă cu 
hotărîre politica de discriminare ra
sială și apartheid, promovată de au
toritățile din Africa de Sud și Rho
desia, politica de oprimare colonială 
din Namibia. Angola, Mozambic, 
Guineea-Bissau, ca și uneltirile cercu
rilor imperialiste și reacționare de a 
menține regimurile coloniale și ra
siste, de a înăbuși cu forța idealu
rile de libertate și progres 'ale po
poarelor. Solidaritatea Și sprijinul a- 
cordate de România mișcării de eli
berare națională — a spus vorbito
rul — s-au manifestat și se manifes
tă concret in domeniul politic, mo
ral, prin ajutoare materiale, prin a- 
cordarea de burse pentru pregătirea 
de cadre medii și superioare din ță
rile în curs de dezvoltare. Una din 
coordonatele fundamentale ale poli
ticii noastre externe — a arătat in 
încheiere vorbitorul — o constituie 
dezvoltarea unor relații prietenești, 
de colaborare multilaterală, cu noile 
state independente din Asia și Africa.

Lucrările celei de-a IX-a sesiuni a 
Consiliului de solidaritate cu po
poarele afro-asiatice s-au încheiat 
prin adoptarea unei rezoluții de po
litică generală și a unor rezoluții 
privind lupta de eliberare din Afri
ca și Asia.

Documentele urmează să fie data 
publicității la Tripoli.

CAMBODGIA

Forțele patriotice 
iși intensifică 

acțiunile ofensive
PNOM PENH 12 (Agerpres) — In 

cursul nopții de miercuri spre joi, 
forțele de rezistență populară catn- 
bodgiene au atacat dispozitivele de 
apărare ale trupelor regimului Lon 
Noi din jurul Pnom Penh-ului, anun
ță agențiile internaționale de presă. 
Cele mai violente lupte au fost sem
nalate într-o regiune situată la 20 km 
nord-est de capitală și în apropierea 
satului strategic Prek Tameak. de pe 
malul oriental al Mekongului. For
țele de rezistență au atacat, de ase
menea. cartierul operațional al tru
pelor saigoneze de intervenție, situat 
Ia 24 km sud-est de Pnom Penh. Po
trivit observatorilor politici, aceste 
atacuri marchează o intensificare a 
acțiunilor forțelor de rezistență.
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