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Slăvită fii
ROMÂNIE SOCIALISTĂ

vatră străbună 
patria împlinirilor noastre!

Acolo unde vîrsto anului se în
chide în sine, în zilele cînd cum
pănim rodul muncii de patru ano
timpuri și ne încordăm mintea și 
brațele pentru încă un ciclu de 
muncă, în acest răstimp de bilanț 
și de pregătire, la 30 Decembrie, 
istoria a așezat ziua de sărbă
toare a nașterii Republicii româ
nești. Sin*  23 de ani de la revăr
sarea de bucurie a milioanelor de 
oameni care, sub faldurile drape
lelor, cu cîntece și dansuri își cla
mau fericirea de a vedea împli
nit un vis hrănit de generații : po
porul liber, deplin liber și stăpîn 
pe soarta sa.

Am parcurs, In acești douăzeri- 
și trei de ani, un drum așezat pen
tru totdeauna sub semnul luminii. 
Sînt anii lumină ai istoriei noastre 
— și așa vor rămîne 'nscriși în ma
rea carte a faptelor poporului ro
mân. Republica noastră a trecut 
prin prefaceri oe care atunci, în 
seara lui 30 Decembrie 1947, ie 
doream din adîncul fiinfei noastre, 
le presimterm în contururile lor 
aureolate ; dar cîți dintre noi, chiar 
dintre cei mai entuziaști si mai în
crezători, ar fi crezut că ele vor fi 
chiar atît de mari ? Glasul comu
niștilor, glasul care din 1921 chema 
necontenit poporul la luptă, care 
îl îmbărbătase în anii negri și îl 
ducea din izbîndă în izbîndă după 
insurecția armată, răsuna cu putere 
și acum ; el chema poporul liber 
la construirea noii sale vieți. în 

• glasul partidului comunist vibra re
zonanta maioră a certitudinii. As
tăzi, uitîndu-ne măcar pentru o cli
pă în urmă, trebuie să recunoaș
tem că cele mai înaripate cuvin
te, cele mai îndrăznețe visuri de 
atunci se dovedesc, în lumina pre
zentului, a fi haine neîncăpătoare 
pentru realitatea în care exis
tăm

împlinim, în aceste vremuri, nu 
numai vrerea noastră, nu traducem 
în graiul faptei doar propria noas
tră voință de mai bine ; noi sîn- 

tem, peste decenii și peste veacuri, 
împhnitorii unui suprem comanda
ment pe care ni i-au lăsat moș
tenire cei mai de seamă bărbați 
ai neamului. Republica noastră 
este țara uniră a lui Mihai Vitea 
zul, este țara neatîrnată g lui Ște
fan cel Mare, este patria poporu
lui, așa cum a voit-o Tudor Vladi- 
mirescu, un stat de cetățeni liberi 
și egali deopotrivă unii cu alții, 
fără domnie și boierie — cum viso

TRAIASCA 

REPUBLICA!
Bălcescu, este țara puterii munci
torilor și țăranilor. în România a- 
nului 1970, în înfăptuirile și în pres
tigiul ei găsim întruchipate cele 
mai pure, cele mai înalte dorințe 
din totdeauna ale poporului.

România anului 1970 este un vast 
șantier, o vastă uzină, un vast la 
borator. Și o vastă școală. O școa 
lă în care un popor liber învață 
și adînceste lecțiile fundamentale 
ale istoriei: libertatea, independen
ța, demnitatea, construcția. A fi ce
tățean al României înseamnă a fi 
cetățeanul unei țări angajate în 
cel mai mare efort constructiv pe 
care l-a cunoscut istoria ei, al u- 
nei țări care merge înainte cu pași 
siguri pe drumul spre culmile civi
lizației socialiste, pe drumul între
zărit de veacuri de cele mai lu

minoase minți, de cele mai gene
roase inimi ale poporului.

A fi cetățean al Republicii în 
seamnă a trăi plenar izbîndă isto
rică a democrației, a fi părtaș, îm 
preună cu întregul popor, al pu
terii, al deciziei ; înseamnă a trăi 
in orînduirea celor mai largi drep
turi și libertăți, într-o deplină ega
litate ; înseamnă a fi cetățeanul 
unei țări în care cuvîntul fiecăruia 
este cerut, ascultat și pretuit, al u

nei țări al cărei destin îl hotă
răște el însuși.

A fi cetățean al Republicii în
seamnă a simți pe deplin răspun
derea ce îți revine față de patrie, 
față de societate, față de întrea
ga familie a poporului, față de 
orînduirea noastră socialistă ; în
seamnă a privi cu seriozitate și a 
înțelege în adîncime problemele 
/ieții noastre, complexitatea lor. 
piedicile din drumul spre piscuri, 
a gîndi asupra soluțiilor, a-ți adu 
ce, într-un spirit de responsabilitate 
cetățenească, partea ta de contri 
buție la rezolvarea lor; si înseam
nă a ști să vezi permanent perspec 
tiva, a ști să vezi că în Românio 
totul, absolut totul, se face pentru 
popor, pentru om, pentru fericirea 
lui.

A fi cetățean al Republicii în- 
seamănă a fi nu martor, ci parti
cipant efectiv la un proces de 
dimensiuni istorice : transformarea 
din temelii a unei țări pe par
cursul vieții unei singure generații 
Căci sub ochii noștri peisajul capă
tă noi dimensiuni, se îmbogățește 
și se colorează ; sub ochii noștri 
înfloresc combinatele, centralele e- 
lectrice, orașele. Și este mereu mai 
frumos și peisajul interior, sufletul 
omului nou

A fi cetățean al României în
seamnă a fi cetățeanul unei țări 
libere, care pășește cu fruntea sus 
în rîndul tarilor libere ale lumii, 
care și-a cîștigat în acești ani prin 
cuvîntul ei drept, cinstit, chibzuit, 
un real și deplin prestigiu pe arena 
mondială, o țară al cărei mesei 
permanent de pace și prietenie 
între popoare este ascultat și sti
mat ; înseamnă a fi cetățeanul u- 
nei țări respectate în lumea con 
temporană.

Tn ziua de sărbătoare a Repu
blicii noastre, la 30 Decembrie 
1970, privim la anii care vin. Ne 
așteaptă alte și alte victorii ale 
muncii, ale creației, ale inteligen
ței și talentului Planurile pe care 
partidul le-a desfășurat tn fafo 
poporului sînt, înainte de orice 
Fresca înălțătoare a zilei de mîi 
ne, așa cum o dorește însuși po 
porul. Pentru împlinirea ei vom dc 
tot ce avem mai bun în noi, vorr 
munci fără preget, zi și noapte 
uniți în jurul steagului nostru 
?artidul Comunist, ca un singu' 
om.

Cu fiecare aniversare, Republice 
noastră Socialistă se află mereu 
■nai departe, pe drumul de lumi 
iă. în fiecare an, Io 30 Decern 
brie, bilanțul realizărilor noastre 
este mai boqat, maî cuprinzător 
Sărbătorim ziua de 30 Decembrie 
cu sentimentul că sărbătorim însăși 
înaintarea noastră viguroasă pe 
calea socialismului, pe care po 
porul român s-a angajat, pentru bi
nele și fericirea lui, cu toată voințe 
și energia sa

Marți seara a părăsit Capitala 
tovarășa Dolores Ibarruri, pre
ședintele Partidului Comunist din 
Spania, care, la invitația Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, a făcut o vizită în 
țara noastră.

în prezența conducătorilor de partid și de stat

CONCERT FESTIV
LA SALA PALATULUI

Sala Palatului Republicii Socia
liste România a găzduit, marți 
seara, o originală manifestare ar
tistică : concertul festiv organizat 
cu prilejul împlinirii a 140 de ani 
de la înființarea primelor muzici 
militare românești, precum și cu 
prilejul Zilei Republicii.

în aplauzele puternice ale 
spectatorilor au luat loc în lo
jile oficiale tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Emil Bodnaraș, Gheor- 
ghe Pană, Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Constantin Drăgan, 
Petre Lupu, Dumitru Popa, Dumi
tru Popescu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Vasile Vîlcu, Ștefan 
Voitec, Iosif Banc, Petre Blajovici, 
Miron Constantinescu, Mihai Da- 
lea, Mihai Gere, Ion Iliescu. Ion 
Ioniță, Vasile Patilineț. Ion Stă- 
nescu.

Au asistat membri ai C.C. al 
P.C.R., ai guvernului, personalități 
ale vieții cultural-artistice. gene
rali și ofițeri superiori, un numeros 
public.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
la București, atașați militari și alți 
membri ai Corpului diplomatic.

Concertul a pus în lumină cali
tățile artistice ale formațiilor mu
zicale militare, care au prezentat 
un program bogat cuprinzînd : 
vechi și cunoscute marșuri româ
nești, un potpuriu național, o
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La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, tovarășa Dolores Ibarruri a 
fost salutată de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, îm
preună cu soția Elena Ceaușescu, 

rapsodie pe teme populare, mu
zică de promenadă, arii din o- 
pere. Sub cupola Sălii Palatu
lui au răsunat, de asemenea, lu- 
orări ale compozitorilor noștri con
temporani, închinate Partidului 
Comunist, României socialiste. Au 
fost executate Suita de cîntece pa
triotice și ostășești — „Sub mîndre 
flamuri" — care a înmănuncheat 
cîntece de Gheorghe Dumitrescu 
Stelian Dinu, Radu Paladi. Sergiu 
Sarchizov și Ion Pelearcă, Suita a 
III-a simfonică — partea a Il-a — 
de Ion Dumitrescu, poemul vocal

Telegrama tovarășului

Nicolae Ceaușescu 
adresată cooperatorilor din Mida-Sălaj

Cu prilejul aniversării a două 
decenii de la înființarea C.A.P. din 
comuna Hida, județul Sălaj, țăra
nii cooperatori au adresat tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al P.C.R., o scrisoare în 
care îl invită să participe la sărbă
torirea acestui important eveniment 
din viața lor.

Secretarul general al partidului, 
într-o telegramă de răspuns, spume:

Dragi tovarăși.

Am primit cu plăcere invitația pe 
care tni-ați făcut-o de a participa 
la sărbătorirea celei de-a 20-a ani
versări a cooperativei dumneavoas
tră. Muițumindu-vă pentru această 
invitație, îmi exprim regretul eă 
ocupațiile mă împiedică să-l dau 
curs.

Cu acest prilej, doresc insă să vă 
adresez călduroase felicitări pentru 
munca rodnică desfășurată in cel 
20 de ani de existență a coopera
tivei dumneavoastră. Totodată, 
cred că este folositor ca la această 
sărbătoare, trecînd în revistă rea

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

BUCUREȘTI
Vă mulțumesc din inimă pentru felicitările pe care mi le-ați 

transmis.
La rîndul meu, doresc să-mi exprim convingerea că relațiile de 

prietenie dintre partidele noastre vor continua să se dezvolte cu succes, 
In interesul cauzei socialismului șl păcii

EDWARD GIEREK
Prim secretar al Comitetului Central 
ol Partidului Muncitoresc Unit Polone»

Paul Nlculescu-Mizll, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

simfonic pentru soliști, cor bărbi» 
tesc și fanfară simfonică intitulat 
„Slăvită fii patria mea" — de Du
mitru Eremia. A dirijat general- 
maior Dumitru Eremia, artist 
emerit.

La sfîrșitul concertului, lnter- 
preților le-au fost oferite flori din 
partea conducerii de partid și da 
stat.

Concertul a fost transmis de 
posturile noastre de radio și tele
viziune.

(Agerpres)

lizările din perioada care a trecut, 
să analizați, mai cu seamă, ceea ce 
aveți de făcut pentru ca, in conti
nuare, cooperativa să facă progresa 
mai rapide în creșterea producției, 
în întărirea sa economică șî orga
nizatorică.

Recentele măsuri stabilite da 
conducerea partidului și de guvern 
pentru îmbunătățirea activității in 
agricultura cooperatistă creează 
condiții favorabile pentru mai buna 
punere în valoare a rezervelor de 
care dispune fiecare cooperativă șl 
pentru folosirea mai eficientă a 
sprijinului material și tehnic acor
dat de stat tn scopul creșterii con
tinue a producției, al ridicării bu
năstării țărănimii noastre coopera
tiste și a întregului popor. Sînt 
convins că veți acționa cu pricepe
re și hărnicie pentru traducerea in 
viață a acestor măsuri, în intere
sul cooperativei dumneavoastră, șl 
al Întregii economii naționale.

Vă urez, dragi tovarăși, noi șl tot 
mal mari succese în activitatea de 
viitor. Spor la muncă, sănătate și 
fericire tuturor 1
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Unești voința țării, 
sub steagul tău, partid!

PARTID
Tu dat-ai sens vieții 
ARIPILOR 
orizonturi largi, 
ZBORULUI 
știința trecerii prin vreme 
CUVÎNTULUI 
putere de-mplinlre 
VISULUI 
neîngrădită credință 
OMULUI 
demnitatea de-a fi 
Șl ȚĂRII MELE, 
nume împlinit.
Din tine izvorăște azi lumina.

Radu SELEJAN

DIALOGUL VIU, 
NEÎNTRERUPT

înțelegerea modernă, deci științi
fică, marxist-leninistă, așează pe 
un temei înalt rațional sentimentele 
noastre cele mai puternice, mai 
vechi și mai constante. în această 
lumină patria și dragostea de pa
trie nu sînt numai prezența în noi 
a unui loc geografic, întinderea de 
pămînt, relieful cu subtilul său spe
cific, de neîntîlnit în altă parte, 
nici chiar numai realitatea istoric 
constituită în acest cadru, ci toate 
acestea, plus un sistem de valori, 
un anumit mod de viață și idealuri 
definite. în acest fel se leagă tre
cutul, prezentul și viitorul, căpătăm 
un sentiment de continuitate a unui 
stil, dar și a unei lupte. Istoria fău
rită de noi înșine, ca participanți, 
ne animă șl ne dă imbolduri, e baza 
afectivă a acțiunilor noastre. Noi 
ne gîndim la o Românie în mers, 
care-și îndeplinește astfel cu adevă
rat un destin istoric, care-și edifică 
noua societate, societatea socialistă.

Definim Insă astfel, prin modul 
nostru de a înțelege patria, un țel, 
care este poporul nostru, viața lui 
concretă și bogată, dar și forța ca
pabilă să-i mobilizeze energiile, să-i 
clarifice scopurile fiecărei etape de 
dezvoltare, să-i dea cu adevărat 
conștiință, adică partidul comunist, 
forța conducătoare politică, expre
sia cea mai înaltă, organizată, a nă
zuințelor sale.

Patria, Partidul, Poporul nu pot 
fl Înțelese decît împreună, ca laturi 
ale aceleiași realități. Pentru că 
România este România socialistă, 
cea de astăzi, formată Istoric prin 
eforturile conjugate ale multor ge
nerații, indisolubil legată de noțiu
nea de popor, de națiune socialistă, 
căpătînd un sens și fiind organizată 
și cristalizată de către partidul co
munist.

Această unitate este mai Intîi o 
unitate de principiu și activitatea 
partidului este menținerea ei 
neabătută și realizarea ei în fapt. 
Tocmai pentru că e vorba de o le
gătură organică, firească, ce com
pune un întreg, în care elementele 
se luminează și se lămuresc re
ciproc, fiecare latură nu poate 
exista decît împlinită de cealaltă. 
Patria fără popor și fără o forță 
care să imprime un sens istoric al 
dezvoltării devine o noțiune vagă, 
neprecisă, fără conținut. După cum 
poporul, fără înțelegerea sa concre
tă. vie. în timpul nostru — deși ne 
cheamă în minte dragostea de oa
menii pe care-i cunoaștem și cu 
care ne simțim solidari, legați prin 
mii de fire — nu putem să-l cu
prindem și să ne simțim atașați de 
el decît atunci cînd știm că facem 
ceva concret pentru el, pentru feri
cirea lui, cînd răspundem prin ac

tele noastre chemărilor sale. Dra
gostea de popor, ca și dragostea de 
patrie, este activă, vie, o prezența 
transformată în gest. Această acti
vitate a noastră are sens și semni
ficație cînd e conjugată cu efortu
rile altora, cînd năzuințele noastre 
se identifică în acțiunea socială, cu 
finalități precise și cu înțelegere 
clară, asigurată de dezvoltarea țării, 
a întregii colectivități conduse de 
către partid.

A face ceva înseamnă a lăsa 
urme. Numai atunci putem avea 
sentimentul realizării, oricare ar fi 
locul nostru în societate, cînd mun
ca noastră nu se face doar pentru 
sine, ci se subordonează unor idea
luri înalte, cînd știm că ea nu dis
pare o dată ce este înfăptuită. Tot 
ce facem, e adevărat numai în mă
sura in care se înscrie în istorie, 
adică în suita de fapte ce determină 
și dau formă scurgerii timpului și 
urma lor este păstrată ca indestruc
tibilă. Fiecare gest esențial are ca
pacitatea de a deveni istoric, atunci 
cînd se înscrie într-un sens istoric, 
într-un mare efort colectiv, cum este 
cel la care ne solicită politica parti
dului, cuvîntul vizionar și lucid 
al conducătorului său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Această conto
pire înseamnă cu adevărat „a face 
politică", a avea o conștiință poli
tică, în sensul ei cel mai înalt, a fi 
un făuritor al istoriei.

După cum partidul comunist Iși 
poate trage cu adevărat forța numai 
prin păstrarea legăturii cu masele, 
în îndrumarea lor conștientă, într-un 
dialog permanent vizînd cerințele 
reale ale dezvoltării sociale. Nece
sitatea acestui dialog continuu, a 
comuniunii permanente dintre 
partid și popor, pentru înflorirea 
patriei, a fost mereu afirmată și 
reprezintă sensul politic al activi
tății partidului, esența liniei Con
gresului X privind democrația 
socialistă văzută ca un pro
ces, adică lărgirea consultării 
maselor în toate acțiunile necesare 
construirii societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Partidul clasei 
muncitoare nici nu poate fi înțeles 
altfel decît ca un partid popular, 
avînd drept scop continua ridicare 
a nivelului de viață material și spi
ritual al poporului, legat de el prin 
mii de fibre, expresie a poporului 

. în evoluția sa istorică, trăgîndu-și 
seva din experiența și energia în
tregii națiuni.

De aceea, unitatea dintre patrie, 
popor și partid reprezintă un țel 
permanent pentru noi toți, o che
zășie a realizării politicii patriotice 
a partidului nostru comunist, a edi
ficării socialiste a patriei.

Alexandru IVASIUC

6!nt In istoria mai veche 
sau mai recentă a națiuni
lor aniversări care nu con
stituie numai un prilej de 
aducere aminte, sau de re
trăire plină de emoție a u- 
nor momente crucială, care 
au implicat destinul po
porului întreg, ci — în pri
mul rînd, și în aceasta con
stă mereu reînnoita lor ac
tualitate — îndemn Ia me
ditație activă.

Se înfăptuiește In ase
menea ocazii adîncul sfat 
al cronicarului din vechi
me care spunea : „cu cele 
trecute să pricepem cele 
viitoare". Iar cînd acest 
trecut face încă parte din 
biogrăfia a milioane de oa
meni vii, care au participat 
la ele nu numai ca martori 
tăcuti și anonimi, ci ca fău
ritori conștienți, această 
meditație nu poate rămîne 
numai un act de deslușire 
a sensurilor trecutului re
cent : se transformă în fac
tor mobilizator de energii 
și de conștiințe, catalizator 
al sentimentului major al 
responsabilității.

Cînd la 30 Decembrie 1947 
coiitinuînd în mod firesc și 
revoluționar procesul de 
transformare esențială a 
țării, început în vara fier
binte a lui ’44. poporul ro
mân a ales forma sa vii
toare de guvernare, nu se 
încheia numai un proces 
secular, nu se împlinea 
numai visul de flacără al 
generației de la 1848, fău
rirea unei Românii moder
ne, smulgerea ei din obezi- 
le unei feudalități tîrzii, a- 
nacronice, ci începea un 
proces fundamental : pu
nerea bazelor democrației 

socialiste. Pentru că dacă 
democrația burgheză, atît 
la noi, cit și aiurea, ducea 
ți duce la alienarea perso
nalității umane — ultimă șl 
gravă consecință a exploa
tării — atunci în iarna aceea 
in care peste tot erau vizi
bile rănile nevindecate ale 
războiului, cînd In fiecare 
din noi erau prezente •-

dtncile traume sufletești 
ale cumplitului cataclism, 
pentru prima oară, într-un 
adine consens cu istoria, 
apărea ideea participării 
conștiente a întregii na
țiuni la opera de făurire a 
unei Românii moderne, 1- 
deea participării fiecăruia, 
In mod nemijlocit, la reali
zarea propriului destin, in
destructibil și organic legat 
de destinul social și istoric 
al Patriei. Democrația so
cialistă presupune ca un 
dat axiomatic prezența în
tregului popor la formele 
superioare de realizare ale 
contractului social, care de 
data aceasta nu mai era 
impus spre apărarea unor 
interese înguste de clasă 
dominantă, ci acceptat în

<-------------------------------------------->

POPASUL

ORELOR
Atîtea vise-n aer, ferestrele cu muguri, 
O noapte-n, care raza pătrunde prin pereți, 
Multiplu de fruntarii și de vieți, 
Copilărești comori de mirodenii,
Cînd tot ce pare vechi e iarăși nou, 
E plină viața noastră ca un ou, 
Se concentrează veacuri și milenii 
In ora hărăzită să te bucuri 
De crengile ca niște rîuri frînte, 
De frunzele ce-au început să cînte 
Ca un bondar 
în nevăzutul cuib vizionar, 
Oglinzile-mbrăcate-n cuirase,
Atîtea vise-n aer, plutind pe frunți, pe guri, 
Melodioasele nervuri,

Popasul scurt al zilelor frumoase,
Al gravelor recolte spălate de amiezi, 
Al ochilor asemeni unui templu 
In care te contempli, mă contemplu, 

Te vezi într-o frîntură de privire 

Ca un cuvînt păstrat în amintire, 
întreg și drept.

Pe care-1 porți ca pe-un lămpaș la piept.

Virgil TEODORESCU

\___________ ______________ >

nod conștient și responsa
bil.

Priviți din acest unghi de 
vedere, anii care s-aU scurs 
»ub semnul unei Republici 
■ Întregii națiuni oferă un 
strălucit bilanț de realizări, 
care — In ultimă analiză — 
sînt expresia înaltelor vir
tuți morale și constructive 
ale întregii națiuni, pentru 

0 POLITICĂ ÎNTOTDEAUNA

ÎNTEMEIATĂ PE ADEVĂR
prima oară în decursul zbu
ciumatei ei istorii, chemată 
să-și elaboreze viitorul, 
chemată să-și realizeze In 
mod plenar șl complex as
pirațiile cele mai Înalte.

Și dacă e să căutăm din
colo de aparența, devenită 
familiară, a creșterii neîn
cetate a Patriei, „secretul" 
acestei deveniri multilate
rale, realizată într-un răs7 
timp istoric atît de scurt, 
răspunsul e unul singur șl 
al tuturor : Partidul Comu
nist Român a demonstrat 
cu întreaga tui activitate, 
din anii grei ai ilegalității, 
plătind cu viața și liberta
tea celor mai buni fii ai 
săi, pînă în anii de foc ai 
războiului cînd acțiunea lui 
hotărîtă și esențială a

smuls România de pe mar
ginea prăpastiel unda o a- 
runcaseră interese străine 
de ea, trecînd prin primii 
ani splendizi și grei ai re
construcției, că este singu
ra forță politică din Istoria 
frămintată a acestei țări 
capabilă să Înfăptuiască un 
program In care să se îm
bine, într-o indestructibilă 
unitate dialectică, aspirații-

le seculare ale poporului 
român (de atitea ori trăda
te, de atitea ori înșelate și 
jefuite), puterea lui de 
muncă șl sacrificiu, cu ana
liza lucidă, profund științi
fică a prezentului, reali- 
zlnd tntr-o sinteză perma
nent confruntată cu reali
tatea imagine» viitorului 
tării.

Partidul nostru și-a clș- 
tigat Încrederea deplină și 
fără rezerve a poporului 
român pentru că a făcut din 
adevăr, la bine și la greu, 
una din componentele prin
cipale ale politicii sale. Nu 
făgăduielile fără acoperire, 
oricît de Înălțătoare ar fi 
putut fi ele, au generat a- 
ceastă încredere, ci arăta
rea deschisă, bărbătească

Inima mi s-a umplut din 
nou cu muzica de acasă. 
Cu dulcea muzică de a- 
casâ...

Era încă la începutul ve
rii. Părea că toți lăutarii 
pâmintului natal s-au prins 
să cîftte în seara aceea. Dar 
nu cinta decît un taragot, 
pe un vîrf de munte... Ci
neva trezea cîntece stră
vechi. Melodia plutea incet 
cu tainice unduiri peste va
lea Tîrnavei-Mici. Plutea 
deasupra noastră aidoma 
aburilor albaștri ai amur
gului, trezind amintiri ala 
copilăriei.

Sub noi, In vale, strălu
ceau luminile termocentra
lei de la Sîngeorgiu de Pă
dure ; bolta înstelată a ce
rului de vară îngenun
chease parcă.

— Cui cînți, Lajos bâci T 
— se adresă vechiului său 
prieten un cunoscut scrii
tor de pe aceste melea
guri, cu care cutreieram 
satele de pe Tîrnave.

— Iaca, împrejurimilor — 
veni scurt răspunsul.

De atunci, îmi stărui» 
continuu în minte răspun
sul bătrînului taragotist 
din Rouă. Omul acesta își 
împrăștia seînteile sufletu
lui, așa cum se pornește 
ploaia sau prinde să cînte 
ciocîrlia.

Oare și pe noi, scriitorii, 
ne urmăresc, ne ascultă 
astfel oamenii, patria ? în 
răspunsul bătrînului din 
Rouă simt o măsură, un 
etalon Cîntecul său are o 
putere pilduitoare : oa
menii, natura ne ascultă, 
dacă ne adresăm lor. Dacă 
poezia, nuvela, drama sînt 
adresate lor... Căci, așa 
cum scria cel mai mare 
prozator secul modern, Ta- 
măsi Aron : „Sîntem pe 
lume ca undeva în ea să 

— așa cum e obișnuit po
porul nostru să 1 se spună 
adevărul — a tuturor greu
tăților care urmau a fi bi
ruite sau care apăreau pe 
parcursul unei construcții 
multilaterale fără prece
dent. Iar drumul de urmat, 
calea de rezolvare au izvo- 
rît și izvorăsc dintr-o per
manentă consultare cu în
tregul popor, din atragerea 
tuturor la discutarea, ana
lizarea problemelor celor 
mai spinoase, dintr-o per
manentă fuziune morală și 
sufletească. — realități cu 
atit mai pregnante în anii 
ce au urmat Congreselor 
al IX-lea și al X-lea ale 
partidului, care au marcat 
o nouă etapă în viața între
gii țări, a poporului nostru.

De atitea ori prinși In 
iureșul activităților zilnice 
nu avem poate răgazul să 
ne dăm mai bine seama ce 
timp concentrat am trăit și 
trăim : dar știm cu toții că 
Intr-un răstimp istoric in
fim, o țară purtînd o grea 
moștenire social-istorică o- 
feră imaginea unei Repu
blici noi, vast șantier al 
construcției și creației pe 
toate planurile. Glasul ei 
se face din ce in ce mai 
mult auzit și ascultat pe a- 
rena mondială pentru că 
este glasul rațiunii și ex
primă rațiunea de a fi a 
unei națiuni întregi.

De aceea, aniversarea a 
23 de ani a Republicii nu 
este numai un prilej de a- 
ducere aminte. Ea marchea
ză o treaptă de pe care pu
tem privi cu încredere în 
viitor. Și astfel privim.

Titus POPOVICI

ne simțim acasă". E un 
principiu de viață minunat, 
un program scriitoricesc, 
omenesc și artistic din care, 
ca dintr-un izvor nesecat, 
poate să se îmbogățească 
și dragostea noastră de 
patrie, umanismul nostru 
socialist, convingerea noas
tră comunistă. Cred că cel

mal important lucru pe 
care-1 poate afirma un 
scriitor maghiar din Româ
nia, acum, în preajma 
semicentenarului Partidu
lui Comunist Român, este 
că noi, maghiarii din Ro
mânia, sîntem acasă în a- 
ceastă țară.

Extrem de mult cuprin
de această afirmație. Ex
trem de multe au trebuit 
să se tntîmple ca azi să 
putem sta cu conștiința li
niștită și cu fruntea sus în 
fața lumii pentru a mărtu
risi cea mai esențială tră
sătură a vieții, a destine
lor noastre, anume că îm
preună cu poporul român 
sîntem acasă în această pa
trie, bucurindu-ne de drep
turi neștirbite, ca membri 
al aceleiași familii, la fel 
de stimați și iubiți. Sîntem 
acasă pe acest pămînt, de 
care ne leagă atîtea fire

comune, inseparabile.
Da, noi, maghiarii din 

România, sîntem într-ade- 
văr acasă In România so
cialistă.

Ce înseamnă acest crez 7 
Nespus de mult.
înseamnă viața, pacea, 

dreptul la muncă, egalita
tea în drepturi ; înseamnă

CU CINSTE,
CREDINȚĂ,
SI DRAGOSTE

demnitatea noastră ome
nească, desăvîrșirea exis
tenței noastre naționale, 
dragostea pentru limba 
noastră maternă; înseamnă 
școlile noastre maghiare, 
teatrele, editurile, ziarele 
și revistele noastre, arta 
noastră plastică și muzica 
noastră, înflorirea culturii 
naționalității maghiare, o 
dată cu cultura poporului 
român. Iar pentru noi, 
scriitorii maghiari din Ro
mânia, faptul că sîntem a- 
casă, aici, înseamnă fideli
tatea noastră față de tra
dițiile progresiste ale na
ționalității noastre, fideli
tatea și frăția față de po
porul român, față de tradi
țiile culturale ale acestui 
popor, din a cărui mare 
familie facem parte.

La adunarea generală a 
scriitorilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu spunea: 
„Cred că iși păstrează de-

PLAIUL
Precum ozonul, strămoșescul 

grai, 
troheii lui stelari, vibrînd, 

sublimii. — 
Noi ne-am născut 
și-am strălucit pe plai, 
purtînd in suflet gustul 

înălțimii.
Din veacuri, rana, ca pe-o 

floare-n piept 
păstrtnd-o, drept blazon 

al ne-nfricării.
Acum
la ceasul clasic și-nțelept, 
destin ne facem în destinul 

țării. 
Prin timpul roșu care ți-1 

visai 
nimbat de zori, părtaș cu 

trandafirii, 
ți se înalță sufletescul plai 
spre zona clară a 

desăvîrșirii. 
Din cinci în cinci, se-nalță 

vîrsta ta, 
prin ciclurile timpului,

rotate.
Stau unice : un steag, 

un plai, o stea 
în româneasca ta partinitate. 
Nou prag de timp 

cu-ndătinat alai, 
și fruntea care-și merită 

cununa.
CIntări de nai, 
semeț picior de plai, 
al nostru numai, azi și 

totdeauna !

Al. ANDRIȚOIU
J

plina actualitate cuvintele 
adresate de Gorki oameni
lor de artă : «Cu cine sin- 
teți voi, maeștrii ai cultu
rii ?». Oamenii de cultură 
români, ca și cei din în
treaga lume, nu pot să 
nu-și pună întrebarea : de 
partea cui sintem

întrebarea ni se pune și 
nouă, scriitorilor maghiari 
din România : de partea 
cui sintem ? Iar răspunsul 
nostru este direct și lim
pede, fără ocol : sîntem de 
partea aceluia care ne-a 
dăruit o patrie liberă, in
dependentă și suverană, 
care slujește cauza socia
lismului, apărînd cauza in
ternațională a păcii, care 
asigură egalitatea în drep
turi, care cultivă frăția oa
menilor de diferite națio
nalități din această fru
moasă patrie comună, care 
își desfășoară activitatea în 
interesul milioanelor de 
oameni a! muncii, In spi
ritul adevăratului uma
nism, al adevăratei demo
crații. Sîntem și stăm ne
clintiți — în frățească uni
tate cu poporul român — 
de partea aceluia de la 
care am primit toate aces
tea. Această forță revolu
ționară este partidul nostru 
încercat și consecvent In 
traducerea In viață a mă
rețelor idealuri ale mar- 
xism-leninismului — Parti
dul Comunist Român. Sin
tem de partea lui — eu 
einste, eu credință, eu re
cunoștință. ...Despre asta a 
cîntat rapsodul satului meu 
natal acolo, pe vîrful mun
telui. Cîntecul pămîntulul 
natal glăsuia : „Sîntem pe 
lume, ca undeva, in ea, să 
ne simțim acasă".

HAJDU Gydzd

Acum, la sfîrșit și început 
de an, cînd atîtea evenimen
te și fapte încărcate de sem
nificații adinei apar în gîn- 
durile și în amintirile noas
tre, parcă văd pe un ecran 
aprlnzîndu-se în culori clare 
clteva versuri scrise de unul 
din marii poeți ai lumii : 
„Și totuși e mai greu să faci 
fructe decît flori ; / Asta nu 
o spune un arbore, ci un în
drăgostit".

La urma urmei, sîntem 
niște îndrăgostiți și purtăm 
In sufletele noastre senină
tatea și credința, emoția și 
setea de înalt, fantezia și 
neastîmpărul, clocotul și ge
nerozitatea comune îndră- 
gostiților. Esența și realita
tea dragostei noastre sînt 
Insă mai largi, mai cuprin
zătoare, pentru că și obiec
tul primordial al dragostei 
noastre este mai înalt și, 
defrișat de uscăturile istoriei, 
ni se descoperă, în cele mai 
frumoase clipe ale vieții, 
tulburător de nou și de a- 
devărat : patria. Cuvîntul 
acesta, adevărul nostru fun
damental, se confundă a- 
tunci cînd gîndurile și gestu
rile noastre își caută un cen
tru de gravitație, cu însăși 
condiția existenței noastre. 
Slujim și lucrăm și mode
lăm ceva care, sorbind iden
titățile noastre pasagere,

K_____ — 

transformîndu-le în rădăcini 
se proiectează înalt în isto
rie, supraviețuindu-ne. Poa
te că de aici începe actul 
cel mare care conferă fiecă
ruia titlul de creator. Poate 
că această conștiință înalță 
treptele de înțelegere, de au
tentificare și de împlinire a 
noțiunii de socialism. Istoria 
nouă a României e consecin
ța întîlnirii fericite a acestor 
două noțiuni : patrie și so
cialism. Poporul a descifrat 
un ideal, și l-a legitimat, 
patria și-a îmbogățit sensu
rile, dovedlndu-se una din 
purtătoarele acelui stindard 
pe care ochii lumii munci
toare citesc cu bucurie dezi
deratele epocii noastre : 
umanitate, justiție, demni
tate.

Și e bine să se știe : o țară 
nu-și scrie numele în istorie 
așa cum se scrie un cuvînt 
pe o coală albă de hîrtie, și 
destinul ei nu se poate con
funda cu caligrafia efemeră 
a unor nouri pe seninul ce
rului. Istoria unei țări este 
istoria unui proces istoric, 
treptele ei de evoluție și de 
afirmare se zidesc cu ener
gie, cu sacrificii, cu fermita
te, dar și cu înțelepciune. Și 
este o fericire pentru po
porul nostru, și orice om de 
bună credință înțelege a- 
ceasta, că în cel mai grav 

moment al istoriei noastre 
s-a găsit acea forță politică, 
acel partid care prin toate 
actele lui a pus ființa patriei 
mai presus de orice, Inves
tind poporul cu o nouă și 
nesecată energie, lndidndu-1 
un drum temerar spre culmi,

E BINE

SĂ NE AMINTIM...
și adăugind rezonanței emo
ționante : România, cealaltă 
rezonanță care se aliază cu 
viitorul : Socialistă.

Tînăra republică procla
mată acum 23 de ani, primii 
posesori ai titlului de repu
blicani, s-au aflat în fața 
unor planuri cutezătoare 
care ținteau în primul rînd 
industrializarea țării. Nu am 
inaugurat jocuri de artificii, 
ci am programat industria
lizarea țării, iar anualele, 
cincinalele constituie expre

sia cea mal elocventă a in
teresului și dragostei de pa
trie, a Încrederii și devota
mentului față de popor și de 
cauza socialismului. Nu cu 
panglici și zorzoane imbră- 
cînd o făptură șubredă, nu 
cu broderii care nu fac alt

ceva decît să ascundă pen
tru o vreme ruinele de după 
fereastră, putea țara noastră 
șă stea demnă la masa isto
riei, ci clădindu-i-se acele te
melii de oțel pe care le nu
mim industrie.

Și e bine să se știe : in 
clipele cînd se înscriau In 
documentele de partid cifre 
de vis : milioane de tone de 
oțel, de petrol, de laminate, 
cînd în plenarele Comitetu
lui Central se trasau pe harta 
României primele contururi 

ele unor așezări industriale 
de domeniul fantasticului, 
țara era încă plină de ruine, 
importam sape din străină
tate, și ne răsunau mereu în 
urechi proorociri în care se 
amestecau ura, disprețul și 
batjocura.

Șl e bine »â te știe : am 
plecat de la cazma și lopată, 
am trasportat de multe ori 
molozul și cărămida cu bra
țele, am închinat cîntece 
uneltelor rudimentare, bra
țelor suflecate și rezistenței 
neomenești ale acelora care 
se prăbușeau pe patul saci
lor de ciment abia după 72 
de ore de muncă, și erau 
sublime acele cîntece, și ne 
adunam tn zilele de sărbă
toare In pieți publice pentru 
a «trlga : Trăiască Republi
ca I șl pentru a «sigura 

partidul că ne vom sufleca 
și mai departe mînecile, și 
sufeream cînd ne vedeam că
mășile rupte ; știam doar că 
aiurea in lume se poartă 
veșminte elegante care ne a- 
minteau dureros rochiile mo
deste ale fetelor noastre fru
moase.

Așa clădeam. Și nimeni nu 
poate spune că n-am fost 
foarte zgîrcițl cu timpul, cal- 
culîndu-1 pînă la secundă, șl 
foarte generoși cu sudoarea, 
risipind-o pe pămîntul pa
triei.

Toate metamorfozele prin 
eare a trecut ștafeta muncii 
au fost prevăzute ; de la lo
pată la elevator, de la atelier 
la uzină automată, de la plug 
la tractor, de la mașină rudi
mentară la creier electronic. 
Orașele, spitalele, școlile, sta
dioanele, medicamentele, 
bucuriile, poate și greșelile, 
au fost clndva gînduri, cu
vinte. cifre. Nu ne-am lăsat 
pe seama hazardului. E o 
matematică precisă a dezvol
tării acestei țări. Și cînd 
ne-am numărat, la început, 
realizările pe degete, tot ma
tematică am făcut. Astăzi le 
numărăm cu computerele. 
Astăzi dimensiunile lor sînt 
cu mult mai mari decît cute
zanța noastră de odinioară. 
Astăzi le deslușim contururi 
mai ferme, mai încăpătoare 
în documentele partidului, 

tn Directivele Congresului 
al X-lea. Și atunci, și acum 
am slăvit și slăvim matema
tica aceasta a creației. Anii 
au îmbogățit-o. Produsele 
noastre de bază se numără 
tn milioane de tone. Indus
tria noastră e în relații strîn- 
se cu toate cele patru puncte 
cardinale ale globului, agri
cultura noastră primește un 
ajutor din ce In ce mal vi
guros din partea industriei, 
Iar țăranii iși făuresc legi 
noi care vor înfrumuseța, 
fără doar și poate, pîinea 
noastră cea de toate zilele. 
Inteligența românească e 
manifestă In fizica nucleară, 
in cibernetică, în chimie, in 
medicină, în mecanică, in 
tehnica modernă.

Dar sînt și altele care deo
camdată nu pot fi calculate 
in cifre șl cărora nu le-ar 
putea servi ca etalon nici cel 
mai prețios metal.

Sărbătorim încheierea unui 
an, sărbătorim începutul al
tuia. Vom fi bucuroși, și 
avem de ce, vom adresa urări 
de pace lumii, ne vom adre
sa unii altora zîmbete și 
urări de fericire.

E mai greu să faci fructe 
decît flori... Dar așa am în
vățat demnitatea, așa ne-am 
descoperit dragostea.

Constantin CH1RIȚĂ

PATRIEI,
IMN

Fie ca dintr-un ram întins
Și dintr-un munte alb
Dintr-un izvor
Dintr-o cărare albă 
dintr-un răsărit de soare

Din glasul unul prunc
Și dintr-o pasăre cîntînd
Să fie auzită patria cum urcă imn uimit
Spre timpul care se ivește
In toate rosturile tînăr.

Ridică-ți ochii tăi frumoși
Natură darnică pentru deceniul
Ce-abia fncepe-ritmurilor noastre
Și numele ți-1 spune
In toată înălțimea ta !

Ion CRiNGULEANU
X___________——__________/
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Secvență 1970, anul de 

pisc al cincinalului: 
marele combinat side
rurgic de la Galați lan
sează cel mai tinăr o- 
biectiv — laminorul de 
benzi la rece (prezentat 
in imagine) — care e, 
in același timp, cel mai 
modem obiectiv side
rurgic al țării, înzestrat 
cu cea mai complexă 
tehnologie ain cite a 
creat pini azi tehnica 
mondială a acestui do
meniu, Din tabla pro
duși de noul laminor 
(destinat să asigure un 
sortiment extrem de 
cerut de economia 
noastră: benzi și table 
eu grosimi de la 0,15 
pini ta 3.5 mm) se vor 
construi, printre multe 
altele, toate tipurile de 
autoturisme, tractoare

șl autocamioane, mar- 
cind astfel un nou ca
pitol al creației noastre 
industriale.

Galațiul, ca șl Hune
doara, ca și Reșița, ca 
și alte impozante cen
tre ale industriei noas
tre grele, ne-a obișnuit 
cu măsurile mari, cu 
tonajele mari, cu per
formanțele mari. Dacă 
notăm că in 1970 in
dustria noastră side
rurgică a ajuns să pro
ducă peste 6 milioane 
și jumătate tone de 
oțel, ceea ce reprezin
tă o producție anuală 
de 325 kg de oțel la 
un locuitor — nivel 
comparabil cu al unor 
state europene cu si
derurgie dezvoltată — 
că In anii actualului 
cincinal, prin eonstrui-

rea de noi agregate, 
avînd un înalt nivel 
tehnic, s-a dublat 
practic producția de 
fontă, oțel și laminate 
față de 1965, că in a- 
celași interval s-au in
trodus în fabricație 118 
noi mărci de oțeluri fi 
320 sortimente de la
minate și țevi, avem 
întreaga imagine a in
dustriei noastre side
rurgice in plin proces 
de dezvoltare și mo
dernizare. Iar acest 
proces va continua in 
același .ritm intens, 
astfel că industria 
noastră siderurgică se 
va plasa și mai depar
te printre ramurile de 
bază ale industriei 
noastre socialiste in 
plin progres.

0 CARTE

DE ISTORIE

...Ce poate spune o fotografie ? In 
colecțiile ziarelor acestui an s-au a- 
dunat prea multe imagini despre lu
crările de la Porțile de Fier — cel 
mai mare obiectiv hidroenergetic al 
cincinalului — ca s-o alegi pe cea 
mai semnificativă. Colosul pe care-l 
contemplam, turbogeneratorul nr. 3. 
intrat in probe acum citeva zile, s-a 
micșorat la dimensiunea unei 
baterii pentru tranzistor. Omul nu 
se vede. Lingă cea mai mică piesă 
a agregatului, el pune abia un punct 
Dar pe acest om il cunoaștem. E a- 
celași care, In preajma sărbătorii E- 
liberării, raporta punerea In exploa
tare a primei turbine a marii hidro
centrale. La 14 august 1970, cu 45 de 
zile înainte de termenul plani
ficat, hidroagregatul nr. 1 al Porți
lor de Fier, înzestrat cu o turbină

Kaplan de 178 MW, a livrat primii 
kilowați-oră de lumină in sistemul 
energetic al țării, incununind efor
turile celor peste 10 000 de construc
tori și montori de pe acest grandios 
șantier. L-a urmat, la scurt timp (la 
21 octombrie) hidroagregatul nr. 2 
și, in sfirșit, oamenii celui mai mare 
„șantier al luminii" din România au 
raportat, la 21 decembrie '70, pune
rea in mișcare a rotorului turbine: 
și generatorului hidroagregatului nr 
3, inaugurind astfel probele tehnolo
gice la acest nou grup.

Racordarea Porților de Fier la sis
temul energetic național se core
lează, in mintea noastră, cu întreg 
programul de electrificare a țării, 
cu această civilizație biruitoare a e- 
nergiei. Partidul și statul nostru au 
orientat activitatea de dezvoltare a 
energeticii pe baza unor planuri de

amplă perspectivă, cu deschideri 
largi spre viitor. Așa a fost posibil 
ca in ultimul deceniu și jumătate 
dezvoltarea electrificării în România 
să cunoască un ritm mediu anual 
de două ori mai ridicat decit cel 
înregistrat curent pe plan mondial; 
așa a fost posibil ca producția a- 
nuală de energie electrică la un lo
cuitor să fie in 1970 de 13 ori mai 
mare ca in 1950 și de peste 4 ori 
mai mare ca in I960. Așa a fost po
sibil, totodată, să se asigure acel 
avans absolut necesar al producției 
de energie electrică față de aceea o 
altor ramuri și sectoare ale econo
miei, care permite azi alimentarea 
in bune condiții cu energie a in
dustriei, agriculturii, a localităților 
urbane și rurale, aduclnd bineface
rile electricității in casele oameni
lor.

Dimensiunile 
construcției

■
Albumul pe care l-am primit re

cent, editat de Comitetul județean 
de partid și de Muzeul de istorie a 
județului Satu-Mare, ne prezintă o 
suită de imagini. Iată o „legendă", 
sub fotografia unui val de oameni 
luptînd cu valurile : „740 mii ore 
de muncă, 35 mii ore/utilaje, cami
oane și tractoare, 52 mii ore / scre- 
pere și buldozere, 145 mii de saci 
iută. 500 mc cherestea, mii de tone 
de piatră — au diminuat și locali
zat, dar nu au reușit să împiedice 
dezlănțuirea catastrofei". Marea dez
lănțuire a fost stăvilită prin uriașe 
dezlănțuire de energii a sătmăreni
lor și a Întregului nostru popor 
Secvențele eroice curg in cascadă 
ele se înlănțuie pină la urmă 
intr-o nouă imagine : Satu-Mare 
azi, la sfirșit de an. „Pină la 1 oc
tombrie, pierderile de producție au 
fost recuperate. Sarcinile cincinalu
lui au fost Îndeplinite cu 5 luni 
înainte de termen. S-au reconstruit 
case moderne... Aproape 4 000 de a- 
partamente în 1970".

Secvențele se repetă la Tg. Mureș, 
la Alba Iulia, ta Sighișoara și Me
diaș. la Tlrnăveni și Arad și tn atl-

tea alte locuri care au înfruntat și 
au invins urgia apelor.

A fost un efort al întregului po
por, pentru că întregul popor a pus 
amărui la refacerea marilor strică
ciuni produse de ape in zonele si
nistrate. A fost un amplu efort al 
statului nostru socialist, care a des
fășurat o intensă activitate pentru 
lichidarea grelelor consecințe ale 
Inundațiilor. Cu o remarcabilă 
promptitudine, in orașe și sate, tn 
toate localitățile și zonele afectate 
de calamități, s-au alocat fonduri 
pentru construirea de apartamente 
noi, s-au acordat ajutoare bănești 
pentru refacerea locuințelor și a- 
nexelor gospodărești, s-au distribuit 
gratuit alimente, medicamente, ar
ticole de îmbrăcăminte și de uz 
casnic, s-a intervenit pentru aju
torarea cooperativelor agricole de 
producție, pentru refacerea căilor 
de comunicații, a rețelelor energe
tice, a instituțiilor de învățămînt și 
sănătate.

Dar ceea ce nu pot spune foto
grafiile, nici pelicula cinematogra
fică, nici cifrele, este calitatea mo- 
ral-politică a examenului pe care 
l-am depășit cu succes.

Dina
mismul 
tehnicii
In acest an de sfirșit de cinci

nal, Industria construcțiilor de 
mașini realizează 25 la sută 
din producția industrială a țării, 
acoperind aproape 70 la sută din 
nevoile de înzestrare tehnică ale 
economiei. Ca șl in anii prece
dent!, un deosebit accent s-a 
pus in 1970 pe Îmbunătățirea 
structurii nomenclatorului de 
produse al ramurii, pe dezvol
tarea prioritară, In cadrul fiecă
rei subramuri, a domeniilor mo
deme cel mai strîns legate de 
progresul tehnico-științific con
temporan, pe asigurarea ridicării 
continue a calității și competiti
vității produselor. A crescut, 
astfel, simțitor ponderea elec
tronicii, electrotehnicii, mecani
cii fine, opticii, mașinilor-unelte 
și a instalațiilor complexe in 
producția industriei construcții
lor de mașini.

Din cuprinzătoarea listă a pro
duselor de mare prestigiu reali
zate „in premieră" în 1970 — șl 
care s-au bucurat de aprecieri 
elogioase din partea specialiști
lor la Tîrgul internațional din 
București — numără calcula
torul „Felix-253 ”i creier elec
tronic de capacil.. medie, ca
pabil să efectueze pînă la 200 000 
de operații matematice pe se
cundă, precum și strungul caru
sel de 1 250 mm cu comandă- 
program numerică, o realizare 
tehnică de concepție proprie șl 
de mare performanță (fotogra
fiile din stingă).

r
Dinamicii economiei noastre 

socialiste i-a corespuns, și în 
acest an, o dinamică socială, un 
puternic puls al vieții cotidiene, 
cu implicații fertile in viața po
porului. România anului ’70 s-a 
îmbogățit cu noi ansambluri de 
locuințe, noi edificii social-cultu- 
rale, lăcașuri de învățămînt, ști
ință, artă, elocvente pentru civi
lizația pe care o făurim, pentru 
grija pe care partidul o poartă 
celor ce muncesc.

Printre ele, rețin atenția noile 
edificii reprezentative ale Capi
talei, a căror execuție a fost în
cheiată sau se află în fază înain
tată : Aeroportul internațional 
Otopeni (în imagine). Centrul de 
televiziune, Institutul politehnic 
Hotelul „Intercontinental", Tea
trul Național.

L-

O pagină de ziar nu poate, insă, cuprinde întreaga multitudine de eve
nimente și fapte a celor 365 de zile, înmulțite cu actele de muncă și de 
creație a 20 milioane de oameni. Dens în evenimente, adevărat con
centrat de isterie, anui pe care îl încheiem marchează finalul unui plan 
cincinal care înseamnă — tradus la scara celor mai sintetice cifre — 
nu mai puțin de 1 500 capacități și obiective industriale. Ia care se adau
gă importante construcții destinate agriculturii, edificii social-cultu- 
rale etc., mareînd tot atîția piloni de oțel ai hărții de azi și de mime a 
patriei.

O dată cu noul an, o dată cu noul cincinal, pășim într-o Importantă 
etapă a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate în patria 
noastră, ale cărei coordonate au fost definite cu claritate, științific, in 
programul stabilit de Congresul al X-lea al partidului. O etapă care va 
dinamiza și mai mult progresul economici naționale, o etapă care va 
marca maturizarea societății noastre socialiste sub toate aspectele. Ga
ranția atingerii obiectivelor mari și complexe care ne stau în față este 
în noi, in ființa noastră, în tenacitatea muncii, în perseverența urmăririi 
cotidiene a scopului. Chezășia înfăptuirii acestor obiective este clarvă
zătoarea politică a partidului nostru, cadrul material, economic, legisla
tiv, adincirea continuă a democrației socialiste, prin care trecem din azi 
spre mîine, de la bine spre tot mai bine, cu încredere și cu forță de au
tori de istorie.
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-.1970, un an de bogată, in
tensă și multilaterală activitate 
a României socialiste pe arena 
internațională. Pe bună dreptate 
el poate fi considerat ca un an 
de puternică creștere a presti
giului internațional al republi
cii noastre. Aceasta este o reali
tate incontestabilă, care își are 
izvorul in trăsăturile caracteris
tice ale politicii externe a Româ
niei, in atributele sale esențiale. 
Tara noastră se bucură astăzi 
pe intreg globul de un prestigiu 
și o simpatie nemaiintilnite vreo
dată în trecut, tocmai datorită 
energiei neobosite, fermității 
nestrămutate cu care luptă pen
tru cauza păcii și socialismului 
— dezideratul suprem al tuturor 
popoarelor. Acest prestigiu și a- 
ceastă simpatie sint indisolubil 
legate de politica de dezvoltare 
continuă a prieteniei cu toate 
țările socialiste, în interesul în
tăririi unității sistemului socia
list mondial, de eforturile pen
tru promovarea colaborării intre 
toate statele lumii, fără deose
bire de sistem social, în spiritul 
coexistentei pașnice. României

în centrul politicii externe: 
prietenia frățească cu toate 
țările socialiste

Orientarea fermă, neabătută, a 
partidului și statului nostru de 
dezvoltare continuă a alianței in
destructibile, a legăturilor fră
țești cu toate statele socialiste, 
pe temelia de granit a principi
ilor marxlsm-leninismului și in
ternaționalismului proletar, care 
și-au găsit expresie în trainice 
tratate, in numeroase schimburi 
de vizite, întilniri și contacte ale 
conducătorilor partidului și sta
tului nostru, în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușeseu, cu re
prezentanți ai conducerii de 
partid și de stat din alte țări so
cialiste, a fost și este unanim re
cunoscută ca o contribuție im
portantă la adîncirea relațiilor de 
prietenie șl colaborare reciprocă, 
la cauza unității țărilor socia
liste.

„Oamenii sovietici dau o Înaltă 
prețuire prieteniei cu poporul Re
publicii Socialiste România. încercăm 
sentimentul unei mari satisfacții in 
legătură cu faptul că Tratatul nostru 
exprimă hotărirea ambelor părți de a 
întări pe toate căile această priete
nie șl de a dezvolta pe toate căile co
laborarea politică, economică, în do
meniul apărării, tehnico-științifică și 
culturală între Uniunea Sovietică și 
România socialistă’*.

A. N. KOSÎGHIN
președintele Consiliului de Miniștri 
ol U.R.S.S.
„Slntem foarte fericiți să remarcăm 

că în ultimii ani relațiile de prietenie 
și colaborare dintre China și România 
i-au dezvoltat necontenit și au deve
nit mal puternice. Relațiile dintre ță

Activitate intensă in spiritul 
păcii și cooperării

Bogata activitate internaționa
lă a țării noastre, eforturile 
ample, susținute, in direcția dez
voltării colaborării cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de o- 
nnduirea social-politică, potrivit 
Imperativului coexistenței pașni
ce, aportul constructiv la cau
za păcii și înțelegerii între po
poare, ilustrat prin marele nu
măr de contacte directe, discuții, 
tratative la nivelul cel mai înalt, 
la alte niveluri, cu personalități 
proeminente din țări de pe toate 
cele cinci continente, au stirnit 
aprecieri din cele mai pozitive in 
lîndurile oamenilor politici, in 
paginile pr.esei internaționale.

Pentru mine prezența președinte- 
Ceaușescu în țara noastră a con- 

nat sentimentele ce le-am con- 
at cu prilejul vizitei mele de 
m trei ani In România, cit și 
cluziile trase cu ocazia vizitei 
eralulul de Gaulle la București, 
ședințele Pompidou și președintele 
ușescu au ajuns la un acord în 
;tiunile care interesează cele 
i țări, cit și In problemele in- 
aționale. Pot spune că poporul 
cez, care întotdeauna a nutrit 
Imente de multă prietenie pen- 
poporul dv„ a primit cu mare 
>atie și căldură pe președintele 
In. Cred că nu exagerez atunci 

afirm că vizita domniei sale 
ivea ca rezultat o creștere a 
nburllor economice, culturale și 
jifice. Cred, de asemenea, că și 
omeniul politic cele două țări 
colabora, întrucît toate țările, 

și mici, trebuie să se afirme 
itrivâ pe plan internațional”

xhille PERETTI
esedintele Adunării Naționale 
ancezs 

socialiste i-au adus o puternică 
autoritate tenacitatea cu care 
militează pentru telurile înalte 
ale libertății și înfloririi tutu
ror națiunilor, principialitatea 
cu care acționează pentru întro
narea normelor legalității inter
naționale, vigoarea cu care își 
manifestă solidaritatea și spriji
nul față de lupta pentru elibe
rarea națională, față de efortu
rile tinerelor state independen
te pentru dezvoltarea pe calea 
progresului, spiritul de răspun
dere cu care își spune cuvîntul 
în toate organizațiile interna
ționale, consecventa cu care se 
pronunță în favoarea unei lumi 
fără arme șl războaie, o lume a 
înțelegerii și colaborării. Toate 
acestea întregesc imaginea unei 
politici raționale, constructive, 
dinamice, care a făcut ca Repu
blica Socialistă România să de
vină astăzi cunoscută pe toate 
meridianele, ca glasul ei să fie 
ascultat cu respect oriunde pe 
glob. Nicicînd România nu a 
avut mai mulți prieteni ca în 
zilele noastre.

rile noastre sint bazate pe principiile 
egalității depline, respectului reciproc 
pentru integritatea teritorială, respec
tului reciproc pentru suveranitatea, 
independența și neamestecul în pro
blemele interne ale altei țări, pe spri
jinul internaționalist proletar reciproc 
și pe ajutorul reciproc".

CIU-EN-LAI
premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze

„Ori de cite ori ne-am întîlnit și 
am discutat cu tovarășii români am 
constatat utilitatea colaborării noas
tre. Nu încape îndoială că vizita ac
tuală a delegației de partid și guver
namentale a Republicii Socialiste 
România. condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, va da un nou im
bold, și mai mare, extinderii și adîn- 
cirii legăturilor și colaborării dintre 
partidele, țările și popoarele noastre. 
Dar această vizită... are și semnifica
ția unui fapt istoric in viața țărilor 
noastre socialiste, vecine, pentru că 
ea este legată de semnarea noului 
Tratat de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală".

Todor JIVKOV
prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria
„Țin să apreciez că relațiile româ- 

no-iugoslave constituie un exemplu 
de relații între țări socialiste și că 
ele au toate posibilitățile de a se 
dezvolta mai departe, fără nici o pie
dică, în interesul celor două țări, al 
cauzei socialismului și păcii".

Mitia RIBICICI
președintele Vecei Executive 
Federale a R.S F. Iugoslavia

„Conștienți că vom avea drept oas
pete pe conducătorul unei țări prie
tene, salutăm pe Nicolae Ceaușeseu 
in Austria, recunoscând valoarea 
faptului că foarte puțini oameni de 
stat din lume au putut participa 
atît de direct și de intens ca el la 
evoluția prezentă a vieții interna
ționale. în Est șl Vest, Ceaușeseu 
se bucură de o excepțională repu
tație, ca om politic Înțelept, experi
mentat șt curajos. Modul cum con
duce edificarea țării sale, politica 
externă a acesteia bazată pe inde
pendență și neamestec în treburile 
interne au trezit apreciere și admira
ție. Vizita lui Ceaușeseu la Viena 
este de o deosebită importanță, de
oarece ea are loc tocmai într-un 
moment cind tn Europa se afirmă 
din ce tn ce mai mult ideea coope
rării și înțelegerii".

„WIENER ZEITUNG"

„Rabatul a rezervat o primire 
grandioasă președintelui Ceaușeseu ; 
o mulțime imensă a ieșit în întim- 
pinarea ilustrului oaspete, care se 
distinge printr-o atitudine curajoasă 
și clarvăzătoare față de actualele 
probleme internaționale. Republica 
Sooialistă România are în concertul 
națiunilor un loc deosebit de impor
tant. Evoluția acestei țări s-a des
fășurat după Însăși logica istoriei 
sale A existat, întotdeauna, la acest 
popor o mare fermitate In apărarea 
libertății sale. România socialistă 
consideră că relațiile sale cu alte 
state nu pot fi durabile și solide de- 
cît dacă sint întemeiate pe respectul 
mutual și completa egalitate tn drep
turi*'.

„LA DEPECHE", Rabat

0 contribuție substanțială 
la cauza securității europene

Eforturile României îndrepta
te spre înfăptuirea securității pe 
continent, obiectiv care răspun
de nu numai intereselor funda
mentale ale popoarelor din 
această parte a lumii, ci repre
zintă o contribuție de prim or
din Ia cauza generală a întări
rii păcii în lume, au atras țării 
noastre reputația unui promotor 
al încrederii și bunei vecinătăți 
între națiunile europene. Și este 
îmbucurător de constatat multi
tudinea aprecierilor care eviden
țiază importanța aportului Româ
niei in lupta pentru transfor
marea continentului într-o zonă 
a păcii și colaborării.

„Noi cunoaștem și apreciem in mod 
deosebit intențiile și inițiativele dum
neavoastră în problema securității eu
ropene — și, in același timp, și con
tribuția țării dumneavoastră la des
tindere și colaborare in Balcani".

Franz JONAS
președintele Austriei

„Apreciez că România, asemeni al
tor țări socialiste, are un aport foarte 
prețios in rezolvarea problemelor 
securității europene. România parti
cipă activ la eforturile ce se depun 
și la inițiativele menite să creeze

Militantă activă pentru 
promovarea noilor raporturi 
interstatale

Ca un fir roșu, politica ex
ternă a României este străbătută 
de imperativul clădirii raportu
rilor dintre state pe fundamen
tul principiilor respectării suve
ranității și independenței națio
nale, egalității in drepturi, 
neamestecului in treburile in
terne, avantajului reciproc, ai 
dreptului fiecărui popor de a-și 
hotări singur soarta — năzuință 
ce se inscrie ca deviză de fron
tispiciu a întregii omeniri con
temporane. Iar pentru transfor
marea acestei devize într-o rea
litate efectivă, România desfă
șoară o neobosită activitate in
ternațională, recunoscută azi 
pretutindeni in lume.

„Consider, deci, ca o datorie pen
tru ambele noastre țări de a-și aduce 
contribuția ca în raporturile între 
națiunile europene să prevaleze res
pectul independenței și suveranității 
fiecăreia, voința de destindere și coo
perare, spiritul de înțelegere, încre
dere și pace... Și aș dori să vă spun 
cit de mult apreciem noi contribuția 
pe care o aduce România, de pe lo
cul în care se află, la această mar» 
operă de apropiere".

Georges POMPIDOU
președintele Franței

„Intre Republica Chile și Re- 
pullica Socialistă România s-au 
statornicit relații bune, iar po
porul chilian are față de națiu
nea dumneavoastră profundă a- 
fecțiune și respect — pentru po
litica sa de pace, de autodeter
minare a popoarelor, de apărare 
a dreptului fiecărei națiuni de

Alături de eroicul Vietnam
Militantă pentru o lume in 

care fiecare popor să se 
bucure de soarele libertății, 
România iși manifestă solidari
tatea activă cu lupta popoarelor 
împotriva imperialismului, pen
tru afirmarea ființei lor națio
nale, Cea mai înaltă expresie a 
acestei solidarități este poziția 
țării noastre față de cauza 
dreaptă a poporului vietnamez, 
față de lupta sa eroică pentru 
dreptul sacru de a-și organiza 
viața fără amestec din afară.

„Poporul vietnamez și guvernul Re
publicii Democrate Vietnam poarta 
recunoștință veșnică poporului și gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia pentru sprijinul prețios pe care 

condiții favorabile pentru succesul 
Conferinței general-europene".

Prof. D. G. TOMAȘEVSKI
Institutul de economie mondială 
și relații internaționale al Aca
demiei de Științe a U.R.S.S.

„Eforturile domnului președinte 
Nicolae Ceaușeseu in direcția reali
zării unei conferințe pentru securita
tea europeană merită o mare consi
derație".

Bruno PITTERMANN
președintele grupului parlamentar 
al Partidului Socialist din
Austria

„Inițiativele consecvente ale Româ
niei pentru o conferință a securității 
europene, care și-au găsit formulări 
concrete in cadrul celor mai autori
zate foruri internaționale, sint tntîm- 
pinate cu multă receptivitate".

„RHEINISCHE POST", Dusseldorf

„Președintele Ceaușeseu: O confe
rință europeană a securității tre
buie să așeze relațiile dintre națiu
nile de pe continent pe principiile 
respectării egalității in drepturi, inde
pendenței și suveranității naționale"

COMBAT, Pari»

a-și hotări singuri forma sa de 
guvernămînt".

Tomas PABLO
președintele Senatului 
din Republica Chile

...„Republica Socialistă Româ
nia a trezit admirație atît pentru 
poziția sa internațională, cit și 
pentru eforturile încununate de 
succes pe care le depune pentru 
realizarea bunăstării poporului 
său".

Hubert WIELAND 
ALZAMORA
ambasadorul Republicii Peru 
la București

„Sînt îneîntat să constat și să 
subliniez faptul că România nu 
numai că apără principiile mo
derne ale coexistenței pașnice, 
— respectarea independenței și 
suveranității statelor, neameste
cul In afacerile interne ale al
tora etc. — dar le aplică cu 
consecvență in activitatea sa 
internațională și chiar Ie-a con- 
stituționalizat".

Andre 
CHANDERNAGOR 
G reședințele

niunii Interparlamentara

„Prin poziția și acțiunile ei 
concrete, militînd cu consecven
ță pentru promovarea, pe plan 
internațional, a spiritului de e- 
chitate, respectării principiilor 
legalității internaționale, Româ
nia contribuie din plin la afir
marea operei de cooperare".

Manuel Perez GUERRERO
secretcr general al U.N.C.T.A.D.

il acordă fără încetare luptei noastre 
împotriva agresiunii americane, pen
tru salvarea națională și construirea 
socialismului".

FAM VAN DONG
prim-ministru al R. D. Vietnam

„Populația sud-vietnameză se bucu
ră de sprijinul prețios și de ajutorul 
multilateral al fraților săi români, atît 
din punct de vedere politic cit și mo
ral și material. Constatăm cu bucurie 
că relațiile dintre poporul vietnamez 
și poporul român, bazate pe princi
piile înțelegerii și respectului reci
proc, se consolidează și se dezvoltă 
pe zi ce trece, in interesul luptei co
mune pentru pace, independență na
țională, democrație și progres social".

NGUYEN-DUC-VAN 
ambasadorul Republicii 
Vietnamului de Sud la București

Sprijin hotărît dezvoltării 
noilor state independente

Alături de toate forțele pro
gresiste ale lumii contemporane 
România se pronunță cu hotări- 
re pentru lichidarea colonialis
mului — acest rușinos anacro
nism al istoriei. Prietenă încer
cată a popoarelor din Africa, A- 
sia, America Latină, Oceania, 
care luptă pentru înlăturarea do
minației coloniale, pentru conso
lidarea independenței politice și 
economice, România Ie acordă un 
sprijin larg, urmărește cu sen
timente de caldă simpatie șl 
solidaritate eforturile lor pe ca
lea dezvoltării de sine stătă
toare. a progresului.

„Noi cunoaștem azi România ca 
pe un campion al libertății, al drep
tului deplin și de necontestat al tutu
ror națiunilor, mari și mici, vechi 
și tinere, pentru menținerea suve
ranității și independenței lor națio
nale, a păcii și dreptății. Politica 
dv. economică și socială menită să 
garanteze realizarea in țară a sco
purilor partidului și guvernului 
dumneavoastră formează, de aseme
nea, o bază a solidarității României 
cu toate popoarele care luptă incă 
Împotriva imperialismului și neoco- 
lonialismului, opresiunii rasiale și 
exploatării"

Kenneth DAVID KAUNDA
președintele Zambiei

„Sintem bucuroși să constatăm că 
politica dv. externă are la bază nece
sitatea de a face să triumfe dreptul 
și echitatea, sprijinirea popoarelor 
care trăiesc sub jugul ocupației și 
susținerea popoarelor care luptă con
tinuu pentru libertatea și suveranita
tea lor. Politica fundamentată pe a- 
ceste principii și valori reprezintă un 
factor propice pentru asigurarea pă
cii, securității, liniștii și înțelegerii. 
Aceasta contribuie, de asemenea, la 
instaurarea unei colaborări fructuoa
se, in măsură să garanteze prosperita
tea și fericirea tuturor popoarelor și 
națiunilor".

HASSAN II
regele Marocului

„Poporul congolez dă o înaltă pre
țuire rolului activ pe care România 
il joacă in îmbunătățirea relațiilor 
internaționale, in menținerea și con
solidarea păcii în lume".

Joseph-Desire MOBUTU
președintele
Republicii Democratice Congo

„Principiile care stau la baza rela
țiilor externe ale României constituie, 
prin ele insele, un sprijin real, efec
tiv, pentru continentul nostru. Româ

în marele areopag al națiunilor
...19 octombrie 1970. Uriașul 

amfiteatru, scăldat in lumină 
azurie, al Adunării Generale a 
O.N.U. De la tribuna de mar
mură verde a acestui for, in fața 
reprezentanților celor 127 de 
state membre, răsună limpede 
cuvîntul României socialiste : 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușeseu, definește 
poziția țării noastre față de pro
blemele fundamentale de care 
depind astăzi securitatea și 
progresul popoarelor. Încheierea 
expunerii este acoperită de în
delungi aplauze, iar ecoul lor 
este amplificat de puternicul 
răsunet stirnit in cercurile poli
tice, diplomatice și ziaristice 
din întreaga lume. Carnetul 
reporterului înregistrează de
clarații elocvente :

„A fost un discurs magistral". —

Maurice SCHUMANN 
ministrul afacerilor externe 
al Franței

„Un discurs important și plin de 
substanță".

Kiichi AICHI
ministrul afacerilor externe 
al Japoniei

„Concepții de rezonanță universală 
care promovează renunțarea la ame
nințarea cu forța sau la utilizarea ei

Inițiative și acțiuni in slujba 
unei vocații constructive

Năzuința fierbinte a tuturor 
popoarelor lumii ca să se pună 
capăt nesăbuitei curse a înar
mărilor, care accentuează peri
colele ce planează deasupra 
omenirii, și ca imensele resurse 
irosite azi pentru crearea unor 
mijloace de distrugere in masă 
<ă fie folosite spre binele po
poarelor, ca acestea să se îm
părtășească, in mod egal, din 
tot ceea ce a făurit geniul 
uman, și-a găsit concretizarea 
in cele două rezoluții propuse 
de România care au primit a- 
probarea unanimă a Adunării

„Valoarea deosebită 
României referitoare la 

a inițiativei 
consecințele

nia a ajutat in mod prietenesc sta
tele africane și a fost solidară întot
deauna cu aspirațiile lor legitime de 
libertate și progres".

Nko'o ETOUNGOU 
ministrul de externe 
al Camerunului

„Republica Socialistă România se 
situează pe un loc de frunte printre 
țările care au susținut și încurajat ti- 
năra Republică Guineea încă de la 
cucerirea independenței sale. Această 
manifestare de solidaritate decurge 
in mod firesc din principiile care 
călăuzesc politica dv. externă. Partidul 
Comunist Român și guvernul român 
au depus întotdeauna mari eforturi 
pentru a promova și susține princi
piile păcii șl cooperării între popoa
re. Această politică exprimă într-un 
mod concret profundele aspirații ale 
poporului român, care a luptat și con
tinuă să lupte pentru cauza păcii și 
progresului social în lume".

Mathias FASOU MORIBA 
ambasadorul Republicii Guineea 
la București

„Marele prestigiu pe care il cu
noaște in prezent țara dumneavoas
tră nu-și găsește egal decît in admi
rația provocată la tinerele țări, deve
nite recent independente, ca a mea, 
de către prodigioasa activitate pe care 
dumneavoastră o desfășurați pe plan 
internațional și in toate domeniile 
pentru afirmarea propriei personali
tăți a țării, pentru asigurarea respec
tării suveranității fiecărei națiuni a 
lumii, pentru spiritul dumneavoastră 
de sinceră, prietenească și totală co
laborare in căutarea de soluții pentru 
cele mai mari probleme ale secolului 
nostru".

Michel KOMPAORE 
ambasadorul Republicii 
Volta Superioară la București

„Apreciind In mod deosebit efortu
rile lumii arabe șl ale Africii, în
dreptate spre materializarea ideilor 
de libertate șl emancipare națională, 
spre eliminarea sechelelor colonia
lismului și înaintarea pe calea pro
gresului, spre realizarea unor trans
formări profunde în economia lor, 
spre utilizarea cît mai judicios posi
bilă a resurselor lor materiale și 
spirituale, România se simte legată 
de ele printr-un sentiment de stimă 
și solidaritate... Iată de ce România 
acordă lumii arabe și africane un 
loc de prim ordin în sistemul rela
țiilor sale externe. Nu numai că Ro
mânia a stabilit cu aceste țări rela
ții politice și diplomatice, precum 
și relații economice și culturale din 
ce în ce mai ample, dar întreține 
și își întărește relațiile amicale cu 
partidele lor progresiste".

„JOURNAL D'EGYPTE", Cairo

in raporturile internaționale, regle
mentarea pașnică a diferendelor din
tre state, stricta respectare a integri
tății teritoriale, neintervenția in afa
cerile interne".

Piero VINCI
șeful misiunii permanente 
a Italiei la O.N.U.-

„O nouă dovadă a continuității po
liticii externe a României, a consec
venței acestei poziții bazate pe prin
cipii ferme".

Rudolf 
KIRCHSCHLAEGER 
ministrul afacerilor externe 
al Austriei

„Deși a vorbit in numele României, 
am simțit că multe din ideile expri
mate sint foarte aproape de poziția 
multor altor țări mici și mijlocii de 
pe continentul nostru și de pe alte 
continente".

Michel NJBNE
șeful misiunii permanente 
a Camerunului la O.N.U.

„O cuvintare care s-a distins prin 
responsabilitatea și realismul cu care 
abordează problemele majore ale 
omenirii".

Augusto LEGNANI 
șeful misiunii permanente 
a Uruguayului la O.N.U

Generale a O.N.U. Numeroși 
delegați au dat o inaltă apre
ciere acestor Inițiative româ
nești.

întreaga activitate Internațio
nală a României socialiste, din 
care am spicuit doar cîteva mo
mente semnificative, exprimînd 
chintesența vocației pașnice a 
poporului român, îndreptățește 
aprecierile generale că țara 
noastră ocupă astăzi un loc de 
frunte In concertul națiunilor 
lumii, al forțelor păcii și pro
gresului.

economice și sociale ale cursei înar
mărilor constă tocmai în faptul că 

relevă necesitatea u»-gentă de a sa 
pune capăt unei situații primejdioasa 
și că, totodată, prevede măsuri con
crete pentru înfăptuirea acestui dezi
derat. Adoptînd această rezoluție în 
unanimitate. Adunarea Generală a 
acționat în direcția comandamente
lor Cartei. Este un act profund po
zitiv, a cărui realizare o datorăm. în 
principal, României".

Leopoldo BENITES 
șeful misiunii permanente 
a Ecuadorului la O.N.U.

„Unanimitatea cu care a fost apro
bată rezoluția privind rolul științei 
și tehnologiei moderne în dezvolta
rea națiunilor și necesitatea întări
rii cooperării economice și tehnico- 
științifice între state reprezintă o re
cunoaștere plenară a însemnătății 
deosebite a acestei probleme. Asigu- 
rîndu-se transpunerea în practică a 
prevederilor rezoluției, s-ar crea po
sibilități largi pentru valorificarea 
mai eficientă a potențialului mate
rial și uman al tuturor țărilor în ve
derea progresului economic și so
cial, realizîndu-se astfel condiții cer
te pentru menținerea independentei 
economice și politice, pentru afirma
rea voinței lor naționale. Tocmai în 
aceasta constă, după părerea noastră, 
însemnătatea internațională a propu
nerii României".

Cubillos HUGHO
ministru consilier
al Republicii Chile la O.N.U.

„România se situează In prezent tn 
rîndul acelor țări care se bucuri de 
prestigiu și sînt acceptate ca un 
partener constructiv și apreciat pe 
toate meridianele geografice și poli
tice".

Dimce BELOVSKI
membru al Prezidiului Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia

„Prețuiesc mult politica externă • 
României, contribuția sa la stabili
rea unei atmosfere de destindere fi 
pace in lumea contemporană".

Ardeshir ZAHEDI 
ministrul afacerilor extern» 
al Iranului

„Stimăm România pentru politica 
sa de promovare și extindere a rela
țiilor de colaborare pe multiplele pla
nuri cu toate statele, indiferent de 
sistemul lor politic șl social, consi- 
derind că aceasta este în interesul 
păcii și înțelegerii internaționale".

Jacques 
RABEMANANJARA 
ministrul de externa 
al Republicii Malgașe

„Prin fermitatea și constanța prin
cipiilor pe care le promovează și a- 
plică în practică, concret, conducerea 
țării dv, reușește să confere națiunii 
pe care o reprezintă un mare presti
giu peste hotare".

Furuuchi HIROO
deputat, membru al partidului 
liberal democrat din Japonia

„Republica Socialistă România esta 
animată de idealuri nobile și realiste, 
ducînd o politică largă și prieteneas
că, de cooperare cu guvernele tutu
ror țărilor iubitoare de dreptate șl 
pace, respectînd cu strictețe princi
piile suveranității și independenței 
naționale, egalității în drepturi, ne
amestecului în treburile interne și a- 
vantajului reciproc, dreptul fiecărei 
națiuni de a hotărî singură asuQra 
destinelor sale în conformitate cu 
interesele și aspirațiile ei vitale. Din 
această politică decurg respectul, ad
mirația și încrederea pe care zeci și 
zeci de țări nu încetează să le ma
nifeste față de conducătorii români**.

Alberto SATO 
ambasadorul Republicii 
Africa Centrală la București

„Politica externă a României este 
una dintre cele mai pline de succes".

„TIMES", Londra
„România se afirmă în viața inter

națională ca un factor vital care spri
jină dialogul între state cu sisteme 
social-politice diferite".

„TEHERAN JOURNAL"
„Bucureștiul poate să se mindreas- 

că prin faptul că promovind dezvol
tarea relațiilor între statele lumii a 
adus o contribuție de seamă la îm
bunătățirea climatului internațional".

„DIE PRESSE", Viena
„Politica de autentică independenți 

pe care românii și conducătorii lor 
au infăptuit-o cu atita capacitate în 
ultimul deceniu provoacă o mare ad
mirație".

„NEW YORK TIMES"

noastră externă, 
temeiuri cu totul îndrep- 
de a intîmpina 
anul ce vine, 
idealurilor de 

omenirii,

cu opti- 
Profund 
pace și 
poporul 

facă tot

Prin tot ceea ce a Înfăptuit tn 
1970 politica 
avem 
tățite 
mism 
atașat 
progres ale 
român este hotărît să 
ce depinde de el pentru ca 1971 
să fie un an al extinderii și mai 
susținute a dialogului internațio
nal, al dezvoltării constante a 
încrederii și respectului reciproc 
intre state, al deschiderii largi a 
căilor pentru întronarea destin
derii și colaborării rodnice, pen
tru consolidarea cauzei păcii, 
libertății și progresului în lume.
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RAPORTEAZĂ
ÎNDEPLINIREA PLANULUI

PE ANUL 1970
Uniunea Centrală a Coo

perativelor Meșteșugărești 
a îndeplinit Înainte de termen 
sarcinile planului pe 1970 la prin
cipalii Indicatori, precum și pre
vederii» Înscrise in angajamentele a- 
sumate pe anul in curs. După cum 
rezultă din calcule preliminare, pînă 
la sfîrșitul anului, membrii coopera
tivelor meșteșugărești vor depăși cu 
circa 530 milioane lei nivelul plani
ficat al producției marfă și al prestă
rilor de servicii și cu peste 20 milioa
ne lei încasările de la populație prin 
unitățile de deservire. Se vor livra, 
totodată, peste plan, bunuri către 
fondul pieței in valoare de circa 170 
milioane lei, iar pentru export măr
furi reprezentind peste 5 milioane lei 
valută.

într-o telegramă adresată Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se spune printre altele : 
In pragul noului an, oamenii mun
cii din unitățile cooperației meșteșu
gărești, manifestîndu-și recunoștința 
pentru sprijinul primit din partea 
partidului, personal din partea dum
neavoastră, tovarășe secretar gene
ral, se angajează ca, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, să de
pună in continuare eforturi susținute 
și să folosească toată 
pentru îndeplinirea și 
nulul pe anul 1971.

priceperea lor 
depășirea pla

ÎntreprinderileOamenii muncii din __
industrial» ala județului Gorj 
au îndeplinit la 29 decembrie planul 
anual la producția globală și marfă. 
Industria județului a livrat econo
miei naționale importante cantități 
de cărbune, țiței și gaze, materiale 
de construcții, produse din lemn și 
altele, producția globală industrială 
ce se va obține pest» plan depășind 
19 milioane lei.

JUBILEUL UNEI
Fabrica de produse refractare — 

Pleașa a sărbătorit marți împlinirea 
a cinci decenii de activitate. La adu
narea festivă, organizată cu acest pri
lej, Wenzel Vilmoș, inginerul șef al 
’ntreprinderii, a înfățișat principalele 
tape de dezvoltare a unității săr

bătorite.
Colectivul fabricii sărbătorite a 

fost felicitat de reprezentanți ai 
Comitetului municipal Ploiești al 
P.C.R., Ministerului Industriei Me
talurgice și ai altor întreprinderi.

Participanții la adunarea festivă au 
adresat o telegramă Comitetului Cen
tral »1 Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in 
care se spune printre altele : în ca-

LA „ELECTROPUTERE" CRAIOVA A FOST ASIMILAT

Autotransformatorul de 400 MVA
Muncitorii, Inginerii și tehnicienii 

uzinei „Electroputere" din Craiova 
au asimilat tn fabricație autotransfor
matorul de 400 MVA, realizat de un 
colectiv al uzinei. El este destinat 
dotării centralelor electrice. Din 
punct de vedere al performanțelor, 
autotransformatorul se situează la 
nivelul celor mai bune realizări ob
ținute pe plan mondial de firme cu 
mari tradiții și renume.

Cu această ocazie, colectivul 
uzinei ■ oferit tovarășului Nicolae

Premiile Ministerului Învățămîntului pentru
lucrări științifice

Ministerul învățămîntului a acor
dat recent 76 premii pentru cele mai 
valoroase lucrări de cercetare științi
fică realizate de personalul didactic 
din instituțiile de invățămînt supe
rior în anul 1968. Totodată, au fost 
premiate 26 manuale universitare de 
înalt nivel științific. Printre autorii 
premiațl figurează multe cadre di
dactice tinere. Lucrările premiate 
continuă tradiția școlii superioare ro- 

teatre

• Cealkovskl (ambele serii) : PA
TRIA — 11; 16; 20.
» B. D. intră tn acțiune s LU
CEAFĂRUL — 9; 12,30; 16; 19,15. 
FAVORIT — 10; 12,30; 15,30; 15; 
20,30.
» In ghearele Invizibile ale doc-

cinema

în telegrama adresată cu acest 
prilej Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se arată între 
altele : Realizările obținute și mă
surile întreprinse de unitățile indus
triale constituie o bază sigură pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce le revin în 
primul an al viitorului cincinal pen
tru a întîmpina cu noi succese ani
versarea a 50 de ani de la crearea 
partidului. Vă asigurăm, stimate to
varășe secretar general, că oamenii 
muncii din județul Gorj, în frunte 
cu comuniștii, vor folosi întregul po
tențial, toate resursele materiale și 
umane, pentru dezvoltarea econo
mică și social-culturală a județului, 
contribuind în acest fel la înflorirea 
patriei noastre, la ridicarea neconte
nită a bunăstării poporului.

Colectivele întreprinderilor indus
triale din județul Dîmbovița 
au îndeplinit cu două zile înainte de 
termen planul producției globale și 
marfă pe acest an, obținlnd supli
mentar o producție în valoare de 
peste 30 milioane let

în telegrama adresată cu acest 
prilej Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de Comitetul ju
dețean Dîmbovița al P.C.R., se arată, 
între altele : însuflețiți de entuzias
mul cu care întreaga țară întîmpină 
sărbătorirea semicentenarului parti
dului, vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, mobilizați de 
organizațiile de partid, oamenii mun
cii din județul Dîmbovița nu-și vor 
precupeți eforturile pentru obținerea 
de noi și edificatoare succese în dez
voltarea economică și social-cultu- 
rală a județului, aducîndu-și în acest 
fel contribuția la înfăptuirea politi
cii partidului de înflorire a patriei.

(Agerpres)

ÎNTREPRINDERI
drul amplului program de industria
lizare a țării, fabrica noastră a be
neficiat de un prețios sprijin mate
rial, devenind una dintre modernele 
unități de produse refractare din 
țară. Folosim acest prilej, pentru a 
ne exprima încă o dată sentimentele 
noastre de recunoștință fierbinte 
față de partid, asigurîndu-vă, scumpe 
tovarășe secretar general, că harni
cul colectiv al fabricii din Pleașa va 
munci cu avînt și pasiune pentru a 
întîmpina împlinirea unei jumătăți 
de secol de la înființarea Partidului 
Comunist Român cu succese remar
cabile, pentru a aduce o contribuție 
tot mai mare la progresul și înflo
rirea patriei noastre dragi.

Ceaușescu un album cu aspecte ale 
procesului de fabricație a auto- 
transformatorului și o machetă a a- 
cestuia. în scrisoarea adresată cu 
acest prilej tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, colectivul uzinei craio- 
vene iși exprimă bucuria de a în
cheia cincinalul cu această realizare 
de prestigiu, aducînd astfel o nouă 
contribuție la dezvoltarea patriei 
noastre socialiste.

(Agerpres)

• «

mânești, abordînd totodată domenii 
noi și de actualitate pentru dezvol
tarea economică și culturală. Cerce
tările distinse cu premiul Ministeru
lui învățămîntului aduc contribuții 
importante teoretice și aplicative în 
domeniile matematicii, fizicii, chi
miei, geologiei și geografiei, științe
lor tehnice, agronomice, medicale și 
ale științelor, sociale și politice.

(Agerpres)

tonilul Mabuse : EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FES
TIVAL — 8,45; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21, FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Pomul de Crăciun : CAPITOL 
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, ME- 
.........................................................18,30; 

13,30;

20,

—- 11, lv,uU, IU, 10,0. , -
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16: 
20,45, MODERN — 9; 11,15;
16; 18,15; 20,30.
» Șarada : BUCUREȘTI — 
11; 13,30; 16; 18,30; 21.
» Vagabondul (ambele serii) ; 
VICTORIA — 8,45; 12,15; 16; 19,30, 
GRIVIȚA — 9; 12,30; 16; 19,30,
GIULEȘTI — 15,30; 19, AURORA
— 9; 12,30; 16; 19,15, FLAMURA — 
8,30; 12; 15,30; 19.
• Poveștile piticului BImbo:
CENTRAL — 9; 11; 13; 15; 17;
19; 21.
» z : TOMI3 — 9,30; 12,15; 15; 
17,45; 20,30.
» Fabllo magicianul : LUMINA
— 8,45; 10,45; 12,45; 14,30; 16,30.
• Ultima vacantă : LUMINA — 
18,30; 20,30.
• Program pentru copii i DOINA
— 9—18 în continuare.
• Intilnirea : DOINA — 18; 20,30.
» Ultimul Mohican : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15,30;
17,45; 20, MUNCA — 16; 15; " 
VITAN — 15,30; 18; 20,15.
» Ai grijă de Suzi : BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,30.
8 Dansatoarea din Texas — 9; 

ragoste la zero grade — 10,30;
12,30; 14,30; Parada dragostei — 
16,30; 18,45; Nana — 21 : CINEMA
TECA (sala Union).
» Virsta de aur a comediei s 
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30: 
15,45; 18.
» Program de documentare (în 
premieră) : TIMPURI NOI — 20.
» Căpitanul Florian : DACIA — 
8,45—19,45 In continuare.
» Omul din Sierra : BUCEGI — 
15,30; 18; 20,30, FLOREASCA — 
15,30; 18: 20.30, MIORIȚA — 10; 
12,30; 15; 17,30; 20.
» Sentința : UNIREA — 16; 18; M. 
» Răzbunarea Sfîntului : LIRA — 
15,30; 18; 20,15.
» Departe de lumea dezlănțuită : 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 19.
• King Kong evadează : FEREN-

in vederea alegerii unui deputat tn 
Marea Adunare Națională, In circum
scripția electorală nr. 1 Rîmnicu-Vîl- 
cea, județul Vîlcea, care va avea loc 
la 17 ianuarie 1971, a fost depusă, din 
partea Frontului Unității Socialiste,

CU PRILEJUL CELEI DE-A XII-A ANIVERSĂRI A ZILEI 
NAȚIONALE A REPUBLICII CUBA 

Adunare festivă
la uzinele „Grivița roșie**

«Filarmonica de Stat „George 
nescu" (Sala mică a Palatului) : 

Concert dat de Reuniunea came
rală Pro Muslca-Brașov — 20.
• Opera Română : Decebal — 
19,30.
» Teatrul de Operetă : Soarele 
Londrei — 19.30.
» Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Coana Chl- 
rlța — 15, Regele Lear — 20; (sala 
Studio) : O femele cu bani — 20. 
• Teatrul de Comedie : Aleor șl 
Mona — 20.
• Teatrul Mie : Don Juan moare 
ca toți ceilalți — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara* (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30; 
(sala Studio) : Cînd luna e albas
tră — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" ; Coeo- 
șelul neascultător — 9,30.
? Teatrul „Țăndărică" (sala din 

alea Victoriei) : O poveste eu 
eintee — 10; (sala din str. Aca
demiei) : Căluțul cocoșat — 10.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase* (sala Victoria) : Logodnicele 
aterizează la Parlz — 19,30.
■ Circul „Globus” : Arena tine
reții — 10; 19,30.

Sub auspiciile Institutului Român 
pentru Relațiile Culturale cu Străină
tatea și Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, marți după-a- 
miază a avut loc, la Clubul uzinelor 
„Grivița Roșie" din Capitală, o adu
nare festivă cu prilejul celei de-a 
XII-a aniversări a Zilei naționale a 
Republicii Cuba.

Au participat reprezentanți al Mi
nisterului Afacerilor Externe, acti
viști de partid, un mare număr de 
muncitori din uzină. Au luat parte 
membri ai Ambasadei Republicii 
Cuba la București.

Adunarea a fost deschisă de Mihnea 
Gheorghiu, membru al C.C. al P.C.R.. 
prim-vicepreședinte al I.R.R.C.S.

Despre însemnătatea Zilei național» 
a Republicii Cuba a vorbit Constan
tin Herescu, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R. El a subliniat că 
oamenii muncii din patria noastră ur
măresc cu caldă simpatie și solidari
tate frățească realizările obținute în 
opera de construire a socialismului de 
către poporul cubanez, care înfăptu
iește cu abnegație politica promovată 
de Partidul Comunist și de Guvernul 
revoluționar al Cubei, politică în
dreptată spre dezvoltarea și întărirea 
orînduirii socialiste, ridicarea nivelu
lui de trai al populației, apărarea șl 
consolidarea cuceririlor sal» revolu
ționare.

Referindu-se la dezvoltarea conti
nuă a relațiilor de prietenie dintre 
România și Cuba, vorbitorul a arătat 
că între cele două țări și partide s-au 
statornicit, pe baza identității teluri
lor și aspirațiilor popoarelor noas
tre, relații strînse de prietenie și co
laborare frățească, clădite pe teme
lia respectului, a stimei reciproce si 
deplinei egalități. Vizitele reciproce 
de delegații, cooperarea economică și 
tehnico-știlnțifică, acordurile comer
ciale, schimburile culturale au făcut

Radioul și televiziunea vă invită
Radioul și televiziunea propun pentru ultimele ore ale anului on 

program bogat de veselie, umor și bună dispoziție.
în noaptea de revelion, timp de ,7 ore și jumătate, ambele canale ale 

televiziunii vor emite continuu. Radioul ne anunță un program non-stop 
in care noaptea revelionului va transmite ștafeta muzicii dimineții de 
1 ianuarie. Cuplete vesele, telerăvașe, scenete, tradiționalul plugușor — 
toate întrețesute cu muzică ușoară, populară și de dans, în interpreta
rea celor mai cunoscuți soliști din țară și de peste hotare: — iată con
turat, in cîteva cuvinte, un sumar din care, așa cum se obișnuiește, sur
prizele nu vor lipsi. Vom puncta doar cîteva din momentele de relief 
ale nopții Anului Nou.

Mal intll să privim
ECRANUL TELEVIZORULUI...

La ora 21,30, televiziunea ne in
vită in fața aparatelor. Toate pre
gătirile fiind terminate, ultimele 
minute ale lui 1970 le vom petrece 
în compania muzicii (microrevista 
„CALENDARUL STELELOR FĂRĂ 
NUME") a glumelor (scenetele 
„COLETUL", „DRUMUL SPINOS 
AL IUBIRII", precum și „FARSE
LE TV“ avindu-1 în rolul de... far
sor pe Florin Piersic), a unor o- 
biceiuri tradiționale de Anul Nou. 
Printre acestea notăm in primul 
rind cintecele tradiționale prezen
tate de corul „MADRIGAL" și pe
liculele consacrate bogăției datini
lor de An Nou, transmise din ge
nerație în generație, surprinse în 
toate colțurile țării.

După momentul solemn al In
trării in noul an, cele douăsprezece 
bătăi de gong vor fi urmate din 
nou de muzică. Pe micul ecran vor 
cînta pentru dumneavoastră Tom 
Jones, Mireille Mathieu, Margaret» 
Pislaru, Doina Badea, Edith Pieha, 
Tereza Kesovja, Anda Călugărca- 
nu, Benone Sinulescu, Irina Loghin, 
Marla Ciobanu, Marla Pietraru, 
Zoltan Vereș, Johann Szieber șl 
mulți alții. Ne va reține atenția 
mai întii (după orele 24) : „RE
VISTA CU 3 FETE" — pentru că 
recomandarea care o Însoțește este 
foarte promițătoare : 30 de minute 
de umor, muzică și dans cu Mela-

"*1

TARI — 15,30; 17,45; 30, PACBA
— 15,S0; 18; 20,15, PROGRESUL — 
15,30; 18; 20,15.
» Amintiri bucureșten» : COTRO-
CENI — 15.30; 17,45; 20.
» 100 de carabine t CRINGAȘI
— 16; 18; 20.
• In arșița nopții : VIITORUL — 
15,30; 18.
» Adio prieteni i VIITORUL —
20,15.
» Călugărița din Monza i MOLI
LOR — 15,30; 18; 20,15.
» Sechestru de persoană : POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.
» Paria : COSMOS — 15,30; 18;
20,15.
» Coliba unchiului Tom ; FLA
CĂRA — 14.45; 17,30; 20,15.
» Femela să se teamă de bărbat i
ARTA — 15,30; 18; 20,15.

tv
18,00 Deschiderea emisiunii. „Ex-

Terra ’71" — emislune-concurs 
pentru școlari. „Cosmos" — 
macheta zburătoare a rache
tei lunare (II).

18.30 Anuar economic. O trecere 
în revistă a anului economlo 
1970 și perspective pentru 
1971.

19,10 Tragerea Pronoexpres.
19,20 ldOl de seri — emisiune pen

tru cel mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
30,00 Imn Patriei — montaj Ilterar- 

muzical dedicat aniversării 
Republicii.

10.30 Film artistic : „Columna* *.  
Producție a Studioului Cine
matografic București. Regia : 
Mircea Drăgan.

B.30 Poșta TV vă prezintă avan
premiera Revelionului.

13,45 Telejurnalul de noapte.
12,55 Gala marilor lnterpreți. Corul 

Madrigal și dirijorul Marin 
Constantin.

11,25 închiderea emisiunii. 

t

* 
■L

candidatura tovarășei profesoare Lu
cia H. Lazanu, directoarea școlii 
nr. 2 din Rîmnicu-Vilcea.

Nefiind contestată, candidatura 
rămas definitivă.

a

suc- 
Lnregistrează oa- 

din Cuba pe drumul 
socialismului. Printre al- 
arătat că în 1970 poporul 
obținut 8,5 milioane tone 
depășind cu circa 1,5 mi-

ca aceste relații să cunoască o dez
voltare continuă spre binele ambelor 
țări și popoare.

A luat apoi cuvin tul Jesus Barreiro 
Gonzalez, ambasadorul Republicii 
Cuba la București. După ce a trans
mis poporului român un călduros 
salut din partea poporului cubanez, 
vorbitorul a trecut în revistă 
cesele pe care le 
menii muncii 
construirii 
tele, el a 
cubanez a 
de zahăr, 
lioane tone cea mai mare producție 
obținută înainte de revoluție. Flota 
de transport și pescuit se dezvoltă 
neîncetat, sint pe cale de realizare 
importante investiții în domeniul in
dustriei chimice, metalurgiei, ener
giei electrice, cimentului. în con
tinuare, ambasadorul a vorbit pe larg 
despre lupta poporului cubanez pen
tru apărarea cuceririlor sale. împo
triva acțiunilor anticubaneze ale im
perialiștilor.

în încheiere, vorbitorul a relevat 
avintul pe care l-a cunoscut în ulti
mul timp dezvoltarea relațiilor din
tre România și Cuba în toate dome
niile. Poporul nostru, a spus amba
sadorul, păstrează cu dragoste amin
tirea tinerilor din brigada „23 Au
gust", care a participat la marea 
campanie de strângere a recoltei de 
trestie de zahăr. Prezența tinerilor 
din România în Cuba, precum și alte 
fapte demonstrează trăinicia relații
lor de prietenie frățească ce se dez
voltă continuu între popoarele 
noastre.

în încheierea festivității, particl- 
panții au vizionat un spectacol ar
tistic prezentat de Ansamblul „Rap
sodia".

(Agerpres)

nla Cirje, Liliana Tomescu șl 
Stela Popescu, secondate de Mihai 
Fotino, Sandu Stlclaru, Radu Za- 
harescu și Marius Zira.

Și pentru că dansul face casă 
bună cu veselia, Toma Caragiu nu 
va pierde prilejul să ne sorcoveas
că (și pentru a nu-1 pierde nici 
dv., să reținem ora 0,30—2). Vasi- 
lica Tastaman, Dem. Rădulescu și 
Marcel Anghelescu ne vor arăta 
cum se poate petrece un... „RE
VELION ÎN LIFT" (în același spa
țiu de timp), iar Ștefan Bănică și 
Coca Andronescu iși vor face con
fidențe pe un text de Ion Băieșu : 
„DRAGUL MEU, DRAGA MEA" 
intre orele 2 și 3.

După cîteva intermezzouri co
mice, din nou muzică, (între 3 șl 4) 
tntr-o emisiune in care regizorul 
(Al. Bocăneț). șl lnterpreți! (Florian 
Pitiș, Anda (Jălugăreanu, Dan Tu- 
faru și Margareta Pislaru) nu se 
află la prima colaborare : „REVE
LION LA TELEFON". O reîntîlnire 
așteptată cu nerăbdare, la fel ca 
și aceea cu alți binecunoscuți actori 
care nu vor lipsi nici ei din pro
gram: Octavian Cotescu în monolo
gul „CU-CU" și Puiu Călinescu în 
secvența veselă „AGENȚIA CUPI- 
DON" (între aceleași ore).

Spre dimineață, între 4 și 5, o 
surpriză : cîteva PELICULE CU 
MARI COMICI AI ECRANULUI, 
prezenți destul de rar în emisiu
nile TV. Este vorba de Jerry Lewis 
In „GREIERELE", R. Devos în 
„SCARA" și Bob Hope în „PANA 
DE CURENT". O surpriză care, cum 
spuneam, nu va fi singura. Deoa
rece serialele sînt la modă, televi
ziunea va oferi, începînd de la ora 
1 noaptea, din oră în oră, o peliculă 
Inedită : „AVENTURILE CEASOR
NICULUI NĂZDRĂVAN". Suspen
se, umor și mai ales să nu scăpați... 
poanta finală de la 5 dimineața, 
ora cînd realizatorii acestui mara
ton ne vor spune „la revedere".

Pentru amatorii de dans notăm 
că, la ora 0,30, pe cel de al doilea 
canal T.V. are loc „ESTRADA RE
VELIONULUI". Alături de inter- 
preții amintiți anterior, vom mai 
putea asculta pe Engelbert Humper
dinck, Rika Zarai, Rita Pavone, 
Florin Bogardo, Ana Petria, Mary 
Hopkin, Harry Beiafonte, Sergio 
Endrigo, Samy Davis, Adamo, Co
rina Chiriac și alții.

...sau, tot cu atitea motive 
de încredere, să pornim 

pe UNDELE RADIOULUI

O scurtă răsfoire a „ALMANA
HULUI REVELIONULUI", care va 
putea fi urmărit în programul ra
diofonic, ne îndreptățește să afir-

hochei CAMPIONATUL EUROPEAN DE JUNIORI (grupa 0)
Ieri • continuat pa patinoarul a- 

coperit „23 August" campionatul eu
ropean de hochei pe gheață (grupa 
B) pentru echipele de juniori. Echi
pa României a cîștigat un nou meci, 
de data aceasta în fața formației 
Ungariei. Scor final : 6—2. Hocheiștii 
noștri și-au asigurat succesul în pri
mele două reprize, pe care șl le-au 
adjudecat cu 2—0 și respectiv 3—1. 
Repriza a treia a fost egală (1—1).

Din cauza sosirii tîrzii In Capitală 
a echipei daneze, partida Bulgaria — 
Danemarca s-a desfășurat aseară. 
Pină la ora închiderii ediției, acest 
meci nu se încheiase.

Astăzi va avea loc un singur joc 
(Polonia — Danemarca), restanță din

Cronica zilei
La invitația ministrului industriei 

construcțiilor de mașini, loan Avram, 
marți dimineața a sosit în Capitală 
ministrul pentru construcții de mașini 
al R. P. Bulgaria. Marii Ivanov, care 
va face o vizită în țara noastră.

La sosire, în Gara de Nord, oaspe
tele a fost întimpinat de ministrul 
loan Avram, de funcționari superiori 
din Ministerul Industriei Construcți
ilor de Mașini, precum și de Spas 
Gospodov, ambasadorul R. P. Bulga
ria la București, de membri ai Am
basadei.

♦
Noul ambasador al Republicii Ni

ger în Republica Socialistă România, 
Ibra Kabo, a depus marți dimineața 
o coroană de flori la Monumentul e- 
roilor luptei pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru socialism.

★
Ieri a plecat la Havana delegația 

Uniunii Ziariștilor din Republica So
cialistă România, care va participa 
la cel de-al VII-lea Congres al Or
ganizației Internaționale a Ziariștilor. 
Delegația este condusă de Nestor 
Ignat, președintele Uniunii Ziariști
lor.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

31 decembrie, 1 și 2 ianuarie. în țară; 
Cerul va fi mai mult noros. Vor că
dea precipitații, mai ales sub formă 
de ninsoare în jumătatea de nord a 
țării, iar în rest va predomina ploaia. 
Vîntul va sufla potrivit, cu intensi
ficări trecătoare. Temperatura va 
scădea ușor la sfîrșitul intervalului 
In nordul și nord-estul țării. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 8 
și plus 4 grade, iar maximele Intre 
zero și 10 grade. Seara și dimineața 
se va semnala ceață. în București s 
Vreme umedă și relativ călduroasă, 
cu cerul mai mult noros. Precipita
ții slabe, mai ales sub formă de 
ploaie. Vînt potrivit. Temperatura 
ușor variabilă. Dimineața și seara 
ceață.

PRONOSPORT
PREMIILE CONCURSULUI NR. 82 

DIN 27 DECEMBRIE 1970
CATEGORIA I : (13 rezultate) «,1 
variante a 21.058 lei fiecare ;
CATEGORIA a II-a : (12 rezultate) 
26,6 variante a 2.945 lei fiecare ;
CATEGORIA a IlI-a : (11 rezultate) 
301,3 variante a 390 lei fiecare.

măm că radioul se anunță un concu
rent cu șanse egale al televizorului. 
Muzica populară și muzica de dans, 
la loc de cinste de-a lungul orelor 
de emisie, vor fi întrețesute cu 
zeci de minute de umor, în com
pania unora dintre cei mai cunos
cuți actori de gen, care iși vor 
desfășura verva și talentul pe texte 
semnate de prestigioase condeie. 
Nu trebuie scăpate „FABULELE" 
lui Aurel Baranga șl ale Iui Mir
cea Pavelescu, „ÎNSEMNĂRILE U- 
NUI INDISCRET", ieșite de 
condeiul lui Victor Efiimiu, 
VASELE", semnate de Drago?
col, Florin Iordăchescu și Tudor 
Măinescu.

„AUTOGRAFE MUZICALE" vor 
fi semnate de Ioana Radu, Emil 
Gavriș, Ion Crisioreanu, Ștefan Lă- 
zărescu, iar Gică Petrescu ne invi
tă „LA UN PAHAR DE MELODII". 
Prima... primă audiție a lui 1971 11 
va avea ca interpret pe Ștefan Bă
nică. Titlul : „PE ȘOSEAUA GIUR
GIULUI" de Florentin Delmar. De 
la ora 3, toți ascultătorii sînt in
vitați la „HANUL REVELIONU
LUI". Specialitățile casei : cuplete... 
la tavă servite de hangița Ancuța 
(Constanța Cimpeanu) și hangiul 
Manuc (Nae Roman), frigărui cu 
Păcală și Tîndală, monolog in as
pic... umoristic, prelucrări de fol
clor... calde la cuptor etc. etc.

ARE ISEMNE BUNE ANUL
Programul de revelion se încheie 

aici, dar practic muzica și umorul 
vor fi prezente și in zilele urmă
toare atît pe canalele televiziunii, 
cît și pe undele radio. Astfel, fie
care categorie de telespectatori va 
găsi emisiunile sale preferate în 
programele zilelor de 1, 2 și 3 ia
nuarie. Copiilor 11 se urează, lîngă 
pomul de iarnă, „LA MULȚI ANI, 
NĂZDRĂVANI !" ; amatorii con
fruntărilor sportive vor putea ur
mări un concurs internațional de 
schi, un festival pe gheață (exce
lent spectacol de patinaj artistic, 
balet, pantomimă, sărituri, clovne
rii și... fotbal pe gheață), ca și re
trospectiva „ANUL SPORTIV 1970". 
Filmul va fi reprezentat prin două 
pelicule de aventuri („INCORUP
TIBILII" și „ORAȘUL PAPAGALI
LOR"), o comedie clasică („STAN 
ȘI BRAN ÎN FAR WEST") și Una 
muzicală („SĂRUTĂ-MĂ, KATE 1").

Să nu uităm varietățile I într-o 
nouă formulă, prin mutarea „STU
DIOULUI N" in fața publicului din 
sala televiziunii, anticipările sint 
promițătoare. Dacă la toate acestea 
adăugăm emisiunile folclorice, ope
reta sau opera, considerăm că ara 
oonturat în dimensiunile 
țiale profilul emisiunilor 
redactorii și colaboratorii 
leviziunii s-au străduit să 
tească pentru noi toți cu 

lui esen- 
pe care 
Radiote- 

le pregă- 
____r____ ___ __ prilejul 
Anului *Nou.  Nu rămîne decît să ne 
ocupăm locurile in fotoliile din fața 
aparatelor și să le urmărim cu spe
ranța — întreținută de diversitatea 
programului — că ultimul subtitlu 
va fi confirmat, că vom putea (i- 
dresa, deci, Radioteleviziunii, cuvin
tele din urare : „Semne bune anul 
are 1".

prima zl a întrecerilor. Celelalte trei 
echipe au zi liberă.

*
La Preșov (Cehoslovacia) au con

tinuat întrecerile grupei A a „euro
penelor" de hochei pe gheață re
zervate echipelor de juniori. Selec
ționata Suediei a întrecut cu scorul 
de 9—1 '(4—0, 2—1, 3—0) reprezen
tativa R.F. a Germaniei. într-un alt 
joc, echipa Finlandei a dispus cu 
9—2 (2—2, 3—0, 4—0) de formația 
Norvegiei.

Aseară, In Capitală, s-a disputat a 
doua Intîlnire internațională de ho
chei pe gheată dintre echipa orașu
lui București și formația Slezan 
Opava. Oaspeții au obținut victoria 
cu scorul de 2—1.

Telegrame de protest 
împotriva sentinței 

de la Burgos 
trimise de Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindi

catelor, Asociația Juriștilor șl Uniunea Scriitorilor 
din România

Vestea odioasei sentințe pronun
țate de Tribunalul militar din Bur
gos împotriva patrioților basci a 
umplut de mînie și revoltă inimile 
tuturor oamenilor muncii din Româ
nia, se spune în telegrama adresată 
de Consiliul Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România 
Președinției Consiliului de Miniștri 
al Spaniei.

Prin acest act Inuman, care amin
tește zilele cele mai sumbre ale 
războiului civil, se subliniază în te
legramă, odioasa dictatură franchis- 
tă încearcă să intimideze șl să fri- 
neze înaintarea poporului spaniol 
spre lin regim de libertăți democra
tice.

Consiliul Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, în 
numele milioanelor de muncitori, 
tehnicieni, ingineri și funcționari Iși 
exprimă solidaritatea deplină cu 
lupta dreaptă a poporului spaniol, 
iși manifestă profunda sa indignare 
față de tragicul și revoltătorul simu
lacru judiciar de la Burgos și cere 
anularea imediată a sentinței, salva
rea vieții celor șase luptători basci 
și eliberarea tuturor patrioților con
damnați.

★
Juriștii din Republica Socialistă 

România protestează cu vehemență 
împotriva sentinței inumane pronun
țate de Tribunalul militar din Bur
gos, in simulacrul judiciar înscenat 
celor 16 patrioți basci. în telegrama 
adresată de Asociația Juriștilor din 
Republica Socialistă România Pre
ședinției Consiliului de Miniștri al 
Spaniei se subliniază că această sen
tință odioasă, dată cu violarea celor 
mai elementare garanții procesuale

viața internațională

„UN POD COSMIC 
SPRE VIITOR"

Ziarul „Pravda“ despre bilanțul realizărilor 

cosmonauticii sovietice in 1970
MOSCOVA 29 (Agerpres). — „Ex

perimentele cosmice din anul 1970 
ne-au apropiat simțitor de crearea 
unor stații orbitale, a unor noi apa
rate pentru studierea Lunii fi altor 
planete din sistemul solar, de con
struirea fi lansarea in spațiul circum- 
terestru a unor mari laboratoare și, 
poate, chiar a unor adevărate orașe" 
— scrie ziarul ,,PRAVDA" într-un 
material de bilanț consacrat realiză
rilor Uniunii Sovietice în domeniul 
cercetării cosmice în acest an.

„85 de aparate cosmice — sateliții 
artificiali ai Pămintului din seriile 
„Cosmos", „Molnia", „Meteor", „In- 
tercosmos", nava pilotată „Soiuz-9“, 
stațiile automate „Sonda-8“, „Luna- 
16“ și „Luna-17“, stația interplaneta
ră „Venus-7“, observatorul-rachetă 
astrofizic și racheta geofizică „Ver- 
tical-l“ au executat în acest an un 
bogat program de experimente știin
țifice în spațiul cosmic".

Ziarul consemnează ftrei direcții 
principale în acest domeniu al activi
tății de explorare. Este vorba, în pri
mul rînd, de cercetarea sistematică a 
spațiului cosmic circumterestru cu a- 
jutorul aparatelor automate și al na
velor pilotate, in scopul satisfacerii 
unor necesități ale economiei națio
nale și dezvoltării științei. într-un 
viitor apropiat, în spațiul care Încon
joară Pămîntul vor fi asamblate și 
vor funcționa, pe perioade îndelun
gate, stații orbitale pilotate, de pe 
care, cu ajutorul unei orbite inter
mediare, vor putea fi lansate expe
diții către alte planete.

Un loc aparte in timpul de acțiune 
al cosmonauticii sovietice revine in

In cadrul Skupștinei Federale 
a R.S.F. Iugoslavia a fost aprobată 

propunerea privind modificări in constituție
BELGRAD 29. — Corespondentul 

Agerpres, George Ionescu, transmite : 
întrunite în ședințe separate, Vecea 
Popoarelor, Vecea Social-Politlcă și 
Vecea Economică ale Skupștinei Fe
derale au dezbătut și aprobat pro
punerea președintelui R.S.F. Iugo
slavia de a se proceda la modificări 
în constituția federală.

După cum se știe, în conformitate 
cu competențele constituționale ce îi 
sînt conferite, recent, președintele 
Tito a prezentat în scris Skupștinei 
Federale propuneri referitoare la ela
borarea de către forul suprem al țării 
a modificărilor necesare în constitu
ție. Ele privesc instituirea Prezidiului

CONFERINȚA ANUALĂ A O.P.E.C.
MASURI ANTIMONOPOLISTE ADOPTATE DE TARILE 

EXPORTATOARE DE PETROL
CARACAS 29 (Agerpres). — Or

ganizația țârilor exportatoare de pe
trol (O.P.E.C.) a dat publicității o 
serie de rezoluții adoptate cu prile
jul conferinței sale anuale, care s-a 
desfășurat recent in localitatea ve- 
nezueleană Caraballeda. Aceste re
zoluții fixează noi modalități de cal
culare a impozitelor și redevențelor 
plătite statelor exportatoare de că
tre societățile străine care exploa
tează petrolul lor. Ele prevăd, tot
odată, măsuri pentru stabilirea unor 
prețuri mai echitabile la țiței Sco
pul esențial este a limita posi
bilității» de clștig ale monopolurilor 

șl prin sfidarea protestelor opiniei 
publice din Întreaga lume, a stîrnit 
o puternică indignare în rîndul tu
turor juriștilor din țara noastră.

Exprimîndu-și sentimentul lor de 
profundă solidaritate cu lupta cura
joasă a patrioților basci, juriștii din 
Republica Socialistă România cer cu 
hotărlre anularea sentinței de con
damnare la moarte a celor 6 patrioți 
basci și eliberarea de îndată a tutu
ror patrioților implicați în înscena
rea de la Burgos.

★
Sentința prin care șase patrioți 

basci sint condamnați la moarte, Iar 
alți nouă la ani grei de temniță, 
constituie una din cele mai grave sfi
dări aruncate justiției și drepturilor 
omului de pretutindeni, se subliniază 
în telegrama pe care Uniunea Scri
itorilor din Republica Socialistă Ro
mânia a adresat-o Președinției Con
siliului de Miniștri al Spaniei.

Noi, scriitorii din Republica So
cialistă România, am aflat această 
știre cu profundă indignare și ne-am 
cutremurat de oroare. Apropiatul 
început de An Nou, anunțîndu-se o- 
menirii sub un asemenea semn fu
nest, zguduie conștiințele noastre șt 
ne îndreptățește să protestăm cu toa
tă puterea împotriva acestui act 
criminal.

în numele rațiunii șt dreptății ce
lei mai umane, se spune in încheie
re, scriitorii din Bepublica Socialist! 
România cer Consiliului de Miniștri 
al Spaniei anularea de Îndată a tutu
ror sentințelor date la Burgos și pu
nerea în libertate a militanților basci 
condamnați pe nedrept

(Agerpres)

prezent Lunii ți spațiului circumlu
nar. Aparate automate staționare șl' 
mobile iși desfășoară cu succes acti
vitatea pe suprafața satelitului natu
ral al Pămintului, permițînd oame
nilor de știință și inginerilor să acu
muleze o experiență ce le este nece
sară în crearea altor mașini, destinate 
cercetării, pe viitor, a celorlalte cor
puri cerești.

O altă direcție a cosmonauticii so
vietice o reprezintă studierea plane
telor îndepărtate, in primul rind a 
planetei Venus, cu ajutorul automa
telor. Lansarea stațiilor automate 
către această planetă oferă date ex
trem de interesante și de un deosebit 
interes pentru înțelegerea originii 
planetelor sistemului nostru solar.

Ziarul menționează că in ultimii 13 
ani și jumătate, oamenii au lansat in 
Cosmos peste 1 000 de diferite apara
te, dintre care peste 480 provin din 
Uniunea Sovietică.

Uniunea Sovietică, scrie ziarul 
„Pravda", construiește astăzi un pod 
cosmic spre viitor. Diferit» țări ale 
lumii — U.R.S.S., S.U.A., Anglia,
Franța, Canada, R.F.G., Australia, 
Italia, Japonia și R. P. Chineză — au 
lansat aparate în spațiul cosmic. Zeci 
de state participă de pe acum la ex
perimente comune. De aceea, conchi
de ziarul, rolul cooperării internațio
nale in cercetarea Cosmosului tre
buie să crească în viitorul apropiat. 
Cosmonautica, afirmă „Pravda", va 
servi, în mod tot mai frecvent, drept 
bază pentru colaborarea tehnico-știln
țifică a diferitelor țări, va contribui 
la o mai bună înțelegere reciprocă 
între ele.

republicii, alcătuit dlntr-un număr 
egal de reprezentanți al republicilor 
și provinciilor autonome iugoslav», 
precum și definirea funcțiilor orga
nelor federației in lumina noilor ce
rințe de dezvoltare a societății socia
liste iugoslave.

Pe ordinea de zi a ședințelor ca
merelor Parlamentului iugoslav s-a 
aflat, de asemenea, proiectul de lege 
in baza căruia Vecel Executive Fede
rale 1 se acordă Împuterniciri spe
ciale pentru luarea unor măsuri in 
vederea stabilizării economiei. Depu
tății au aprobat proiectul de leg» 
care are un caracter temporar.

străine și de a asigura astfel statelor 
respective venituri mai mari din va
lorificarea propriilor lor bogății.

Aceste măsuri urmează să fie dis
cutate cu reprezentanții companiilor 
de către o comisie specială, formată 
la sfîrșitul lucrărilor conferinței. Or
ganizația a hotărît, pe de altă parte, 
să sprijine orice măsură luată da 
țările membre în apărarea interese
lor lor.

Organizația țărilor exportatoare de 
petrol grupează următoarele zece țări 
și emirate: Iran, Indonezia, Vene
zuela, Irak, Kuweit, Arabia Sauditd, 
Qatar, Libia, Algeria fi Abu-Dhabi.
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Am aflat cu adincă indignare că 
Tribunalul militar din Burgos, sfi- 
dind cu dispreț protestele opiniei 
publice din lumea întreagă, a pro
nunțat o sentință samavolnică în 
procesul înscenat celor 16 patrioți 
basci, condamnind la moarte pe șase 
dintre acuzați și la ani grei de în
chisoare pe ceilalți.

Timp de aproape o lună, alături 
de ceilalți muncitori din uzina noas
tră, am urmărit cu inimile pline de 
revoltă relatările din presă despre 
desfășurarea acestei înscenări ju
diciare. Am fost indignați aflînd că 
acuzaților li s-a răpit practic drep
tul la apărare, că pină și martorii 
apărării au fost izgoniți, că cei 16 
patrioți au fost aduși în sala de 
așa-zisă judecată purtînd încă ur
mele schingiuirilor. Întreaga desfă
șurare a procesului a dovedit că de 
fapt este vorba de o crimă, o crimă 
politică, urzită cu premeditare și 
camuflată de autoritățile franchiste 
intr-o farsă judiciară.

Dar, în duda terorii, a procedee
lor cinice de intimidare, acuzații 
n-au fost singuri în boxa lor. Gla
sul solidarității muncitorilor spa
nioli, al maselor largi populare din 
această țară, al tuturor oamenilor 
cinstiți, al tuttftor democraților și 
forțelor progresiste din lume a răz
bătut pină în sala tribunalului, ce
rind cu hotărire să nu se făptuiască 
crima pusă la cale de franchiști.

Alături de forțele progresiste din 
lumea întreagă, poporul nostru și-a 
făcut auzit cu putere cuvintul dirz 
de protest împotriva acestei însce
nări odioase. Am citit cum nume
roasele organizații obștești — Consi
liul Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, Aso
ciația juriștilor din România, Comi
tetul Executiv al Uniunii Asocia
țiilor Studențești — au adresat scri
sori șt telegrame instanței militare 
din Burpos, au condamnat cu aspri-

me acțiunile autorităților contra 
luptătorilor basci pentru liberta
te, democrație și progres social.

Ne amintim cu emoție de mitin
gul prieteniei dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
din Spania, care a avut loc acum 
clteva zile la uzina noastră și la 
care au participat secretarul gene
ral al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele P.C. din 
Spania, tovarășa Dolores Ibarruri. 
Toată căldura solidarității poporului 
nostru și-a găsit expresie in cuvin- 
tarea rostită cu acest prilej de to
varășul Nicolae Ceaușescu, tn care 
se sublinia : „Vizita tovarășei Ibar
ruri și a celorlalți tovarăși spanioli 
în țara noastră are loc in împre
jurările cînd în Spania se desfă
șoară o uriașă mișcare de protest 
față de înscenarea franchistă împo
triva celor 16 patrioți basci, în con
dițiile cind în întreaga lume se des
fășoară o largă mișcare de solidari
tate cu lupta patrioților spanioli 
pentru răsturnarea regimului fran- 
chist, pentru a face să triumfe drep
tul poporului spaniol de a-și hotărî 
singur destinele sale, dezvoltarea 
democratică. Comuniștii români, 
întregul nostru popor își exprimă 
deplina solidaritate cu lupta co
muniștilor și patrioților spanioli ; 
avem convingerea că această luptă, 
în care se unesc toate forțele ce se 
pronunță pentru o Spanie liberă și 
independentă, va triumfa".

Se știe bine cit singe a curs pe 
pămîntul Spaniei, iar întreaga isto
rie dovedește că prin singe nu pot 
fi înăbușite aspirațiile de liber
tate și progres ale popoarelor 
Acum, autoritățile franchiste re
curg din nou la represiuni sîn- 
geroase și crime împotriva pa
trioților. „Vina" celor 16 militanți 
basci este aceea că au luptat pentru 
drepturile poporului basc, pentru li
bertate în Spania. Înscenarea de la 
Burgos arată că reacțiunea spaniolă

nu pregetă să recurgi la metode 
fasciste, la asasinate politice pen
tru a stăvili această luptă. Tot
odată, aceasta scoate in evidență nu 
numai ura regimului franchist față 
de popor, ci și șubrezenia acestui 
regim, teama de popor.

Muncitorii din România, întregul 
nostru popor și-au manifestat, in 
repetate rinduri, profunda solida
ritate cu lupta poporului spaniol 
pentru libertate, democrație și pro
gres social. Voluntarii români au 
pecetluit cu jertfe de singe pe tim
purile de bătălie din Spania senti
mentele de solidaritate ale poporu
lui nostru cu poporul spaniol, In 
anii grei ai războiului împotriva In
tervenției fasciste.

Noi, toți muncitorii din, uzină, a- 
lături de întregul popor român, ne 
exprimăm profunda indignare și 
protestul nostru vehement împo
triva sentinței inumane pronunțate 
in cadrul simulacrului judiciar de 
la Burgos Nimeni nu lși poate în
chipui că represiunile și asasina
tele vor fringe voința de libertate 
a curajosului popor spaniol, călăuzit 
de neînfricatul și încercatul său 
conducător, Partidul Comunist din 
Spania. Oamenii muncii, întreaga 
opinie publică din România, îm
preună cu forțele progresiste de pe 
tot globul, cer cu hotărire să fie 
salvată viața celor șase militanți 
basci, să fie eliberați toți ceilalți 
patrioți implicați in această însce
nare judiciară. Sintem ferm con
vinși că lupta tuturor forțelor po
porului spaniol, strîns unite in ju
rul Partidului Comunist din Spania 
pentru libertate, democrație și pro
gres, pentru o Spanie nouă, va fi 
încununată de victorie și ne expri
măm solidaritatea deplină cu a- 
ccastă luptă.

Marin ȘERBAN
muncitor, Uzinele „23 August'
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Fam Van Dong a primit 
o delegație de cetățeni

americani
HANOI 29 (Agerpres). — Fam Van 

Dong, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate Viet
nam, a primit o delegație de cetățeni 
americani care se pronunță împotriva 
războiului din Vietnam, informează 
agenția V.N.A. Din delegație fac 
parte Ann Bennett, membră a orga
nizației „Femeile luptă pentru pace", 
Ronald Young, membru permanent 
al noului Comitet de mobilizare pen
tru încetarea războiului din Vietnam 
și alții.

Cu acest prilej, premierul Fam Van 
Dong a reafirmat hotărîrea poporului 
vietnamez de a continua lupta ss 
justă pină la victoria totală. El a dat 
o înaltă apreciere luptei poporului a-

merican pentru Încetarea războiului 
din Vietnam, exprimindu-și convin
gerea că această acțiune a opiniei pu
blice se va dezvolta și va repurta 
succese tot mai mari.

In cursul vizitei sale În R. D. Viet
nam, delegația americană a avut con
vorbiri cu reprezentanți al unor mi
nistere, instituții culturale, obștești și 
religioase din Hanoi. De asemenea, 
ea a vizitat un lagăr unde sînt de
ținuți piloții americani capturați în 
Vietnamul de nord și au purtat dis
cuții cu cîțiva dintre ei. Membrii de
legației, apreciază agenția V.N.A., vor 
duce In Statele Unite scrisori adre
sate de prizonierii americani fami
liilor lor.

VIETNAMUL DE SUD

SAIGON 29 (Agerpres) — Un grup 
de 47 de profesori, medici și repre 
zentanți ai clerului din Vietnamul 
de sud a adresat secretarului ge 
neral al O.N.U., U Thant, și preșe
dintelui Statelor Unite, Richard Ni
xon, scrisori în care protestează Îm
potriva intervenției militare ameri- 
;ane în Vietnam. In scrisoarea tri
misă secretarului general al Națiu
nilor Unite se arată că, de la anga
jarea forțelor militare ale S.U.A. in 
războiul din Vietnam, au fost în
călcate Convențiile de la Geneva și 
Haga privind interzicerea folosirii 
substanțelor toxice de luptă. Sem
natarii documentului atrag atenția 
opiniei publice mondiale că dreptu
rile legitime ale poporului din Viet
namul de sud sînt încălcate în mod 
samavolnic.

„Nimeni nu are dreptul să devas
teze și să distrugă prin bombarda-

mente ale aviației și artileriei zone 
populate", se spune în scrisoarea a- 
iresată președintelui Nixon. Semna
tarii cer președintelui S.U.A. să or
done Încetarea trimiterii de noi tru
pe In Vietnamul de sud și să sisteze 
livrarea de arme și produse chimice 
către regimul de la Saigon.

în legătură cu situajia
DIN ORIENTUL APROPIAT

GUNNAR JARRING VA SOSI 
LA NEW YORK PENTRU A-ȘI 

RELUA MISIUNEA

NEW YORK 29 (Agerpres). — Re
prezentantul special al secretarului 
general al O.N.U. pentru Orientul 
Apropiat, Gunnar Jarring, este aș
teptat să sosească la New York, la 
sfîrșitul acestei săptămini, a anun
țat luni un purtător de cuvtnt al 
O.N.U.

După cum se știe, Jarring se află 
la Moscova, unde Îndeplinește func
ția de ambasador al Suediei. Veni
rea sa la New York este în legătură 
cu decizia guvernului israelian de a 
participa din nou la convorbirile 
privind soluționarea pașnică a con
flictului din Orientul Apropiat, des
fășurate sub egida diplomatului sue
dez.

CONFERINȚA ȚARILOR 
ISLAMICE CERE APLICAREA 

REZOLUȚIEI CONSILIULUI 
DE SECURITATE

CARACI 29 (Agerpres). — Lucră
rile celei de-a doua sesiuni a Con
ferinței miniștrilor de externe din 
țările islamice s-au încheiat la Ca- 
raci. în comunicatul final dat publi
cității, participanții cer 
rezoluției Consiliului de Securitate 
referitoare la soluționarea crizei din 
Orientul Apropiat. Conferința a salu
tat cu satisfacție acordurile iorda- 
niano-palestinene de la Cairo și 
Amman, recomandînd celor două 
părți să coopereze. Totodată, parti
cipanții cer guvernului iordanian și 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei sâ respecte in spiritul și li
tera lor acordurile amintite.

Conferința condamnă cu fermitate 
agresiunea portugheză împotriva 
Guineei și lși exprimă sprijinul față 
de lupta poporului guineez împotriva 
colonialismului și imperialismului.

aplicarea

PROTEST LIBANEZ 
ÎMPOTRIVA ATACULUI 

ISRAELIAN

VAL DE PROTESTE IN LUMEA ÎNTREAGĂ

NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 
— Guvernul Libanului a adresat pre
ședintelui în exercițiu al Consiliului 
de Securitate, Iakov Malik (U.R.S.S.), 
o scrisoare In care protestează împo
triva atacării de către o unitate de 
comando israeliană, în cursul nopții

Patrioții basci condamnați de Tribunalul militar din Burgos au remis pre
sei, prin intermediul avocaților lor, o declarați? în care subliniază că împo
triva lor a fost pronunțată „o sentință brutală". „Vom continua lupta pină 
Ia capăt, declară ei. Adresăm un apel întregii lumi să depună toate eforturile 
posibile pentru ■ împiedica această nouă crimă a fascismului".

Declarația Comitetului Executiv 
al Partidului Comunist din Spania

și obștești din diferite țări acționează
pentru salvarea patrioților

de duminică spre luni, ■ localități! 
Tatar, situată in partea de sud a 
teritoriului libanez

Aducind la cunoștință, prlntr-un 
act oficial, raidul israelian, apreciat 
ca o Încălcare deliberată a acordului 
de Încetare a focului, guvernul liba
nez a precizat in același timp că nu 
cera convocarea Consiliului de Secu
ritate in legătură cu acest caz.

♦
CAIRO 29 (Agerpres). — Ministru! 

apărării din Republica Democratică 
Populară a Yemenului, Hassan Aii 
Nasser, a sosit intr-o vizită oficială 
in capitala Republicii Arabe Unite. 
El va conferi cu oficialitățile egip
tene asupra relațiilor bilaterale și a 
situației din Orientul Apropiat. Vi
zita la Cairo constituie o etapă a 
turneului pe care ministrul yemenlt 
al apărării ii întreprinde în țările 
semnatare ale Cartei de la Tripoli 
(R.A.U., Libia. Sudan, Siria).

I»1

mondiale!“
VIENA 29 — Corespondentul A- 

gerpres, P. Stăncescu, transmite: Ală
turi de alte forțe «politice din Aus
tria, Partidul populist se declară fa
vorabil recunoașterii, conform drep
tului internațional, a Republicii 
Populare Chineze. Sprijinind inten
ția guvernului austriac de a sta
bili relații diplomatice cu R.P. Chi
neză, deputatul Franz Karasek, pur
tătorul de cuvînt pentru problemele 
de politică externă al P.P.A., a de
clarat că „este in interesul tuturor 
popoarelor ca R.P. Chineză să fie 
prezentă la masa negocierilor inter
naționale șl în marile organizații 
mondiale". Austria, a adăugat el, a 
recunoscut întotdeauna principiul u- 
niversalității O.N.U.

Sentința de la Burgos, prin care 
s-au pronunțat 9 condamnări la 
moarte pentru 6 dintre acuzați, de
pășește prin monstruozitatea sa tot 
ceea ce se poate imagina. Răspunză
tor de aceasta este Franco.

La sfîrșitul acestui an, 1970, Franco 
a rămas același asasin din războiul 
civil și perioada ce a urmat. Vino
vat deja de moartea a sute de mii 
de spanioli, el se pregătește ca. in 
următoarele ore, să asasineze 6 pa
trioți basci, 6 tineri luptători revolu
ționari, față de care poporul nostru 
și întreaga omenire progresistă și-au 
exprimat admirația lor deplină.

Această sentință constituie o sfi
dare a poporului basc și a tuturor 
popoarelor din Spania, a tuturor spa
niolilor cinstiți. Ea constituie în ace
lași timp o sfidare a conștiinței uni
versale care, sub forme multiple, a 
cerut să nu se pronunțe condamnări 
la moarte.

Rămîn puține ore pentru împiedi
carea asasinatului. De aceea, în a- 
ceste clipe trebuie făcut totul, abso
lut totul, pentru a opri mîna călăului 
Franco.

în aceste momente grele, Comite
tul Executiv al P.C. din Spania se a- 
dresează clasei muncitoare, maselor 
țărănești, studenților, liber profesio
niștilor șl intelectualilor cu chema
rea de a participa la o grevă gene-

rală pentru a Împiedica crima de la 
Burgos.

Dacă armata va tolera executarea 
sentinței, atunci se va adinei și mai 
mult prăpastia dintre ea și popor. 
Armatei îi va reveni din nou o mare 
răspundere istorică.

Comitetul Executiv al P.C. din 
Spania se adresează forțelor munci
torești și democratice din lumea în
treagă cu chemarea de a răspunde 
la sfidarea nemaipomenită a lui 
Franco, multtplicind in orele ce au 
mai rămas acțiunile de solidaritate 
pentru salvarea 
basci.

Adresăm opiniei 
ționale rugămintea 
nelor adoptarea de măsuri diploma
tice, economice etc. împotriva lui 
Franco, dacă condamnările la moarte 
vor fi executate. Partidul Comunist 
din Spania așteaptă ca, în acest caz, 
guvernele țărilor socialiste să ia mă
suri corespunzătoare. .

★
DOLORES IBARRURI a adresat 

cardinalului primat al Spaniei, mon
seniorul Taracon, următoarea tele
gramă :

în fața executării iminente a tine
rilor patrioți basci, vă rog, ca mamă 
și ca femeie bască, să interveniți ur
gent pentru a salva viețile lor.

tinerilor patrioți

publice lntema- 
de a cere guver-

Greve la Bilbao. San Sebastian și alte orașe spaniole
MADRID 29 (Agerpres). — Conster

nare și reprobare — acestea sînt pri
mele reacții înregistrate in Spania 
după pronunțarea sentinței în proce
sul de la Burgos, relatează agenția 
France Presse. La Madrid, indignarea 
față de hotărîrea inumană a tribuna
lului militar a fost exprimată pe 
străzi, in instituții și întreprinderi. 
Numeroase personalități nu au întîr- 
ziat să protesteze împotriva sentinței. 
Avocatul Jose Maria Gil Robles, fiul 
fostului ministru republican, a decla
rat că „este consternat" de hotărîrea 
tribunalului militar. Profesorul Enri
que Tierno Galvan a calificat sentința 
ca „o gravă eroare politică". Dioni- 
sio Ridruejo. reprezentantul unor 
cercuri proguvernamentale mai mo
derate, a . ....
Burgos „o atrocitate". Auxilio Goni, 
deputat al Cortesului și principal li-

calificat sentința de la

der carllst în provincia Navarra, 
și-a exprimat dezacordul față de a- 
ceastă sentință, arătind că procesul 
trebuia judecat de o instanță civilă.

Organizațiile de opoziție lși ex
primă, de asemenea, reprobarea fată 
de sentința pronunțată. Pe străzile 
din centrul Barcelonei au apărut nu
meroase inscripții care cheamă la 
manifestații de protest.

In semn de protest față de însce
narea judiciară de la Burgos, pre- 
,cum și în semn de solidaritate cu 
patrioții basci condamnați de tribu
nalul militar, aproximativ 3 000 de 
muncitori din regiunea industrială 
Bilbao au Încetat lucrul marți. Greve 
similare, cuprinzind peste 15 000 de 
salariați, au fost semnalate in cursul 
aceleiași zile și la San Sebastian, 
Pasajes și Renteria.

ROMA 29. — Corespondentul A- 
gerpres Nicolae Puicea transmite : 
Sentințele pronunțate la Burgos au 
provocat indignare și proteste în rîn
dul opiniei publice italiene.

Imediat după aflarea sentinței, in 
Piața Spaniei din Roma, în fața am
basadei spaniole — care este în aces
te zile înconjurată de puternice forțe 
de poliție — s-au adunat sute de ti
neri, muncitori, luptători antifasciști 
democrați, parlamentari și reprezen- 
lanți ai P.C.I., P.S.I.U.P., P.S.I., ai
federațiilor de tineret ale acestor par
tide, pentru a-și manifesta sentimen
tul de repulsie și a condamna odio
sul act al Tribunalului militar din 
Burgos. Timp de citeva ore, în a- 
ceastă zonă centrală a capitalei Ita
liei au răsunat lozincile „Să salvăm 
viața patrioților basci", „Trăiască 
lupta poporului spaniol Împotriva 
dictaturii fasciste".

Intr-un document al Federației din 
Roma a Partidului Comunist Italian 
se subliniază că „Roma democratică 
și antifascistă luptă pentru a salva 
viața patrioților basci, pentru liber
tatea poporului spaniol". Declarații 
asemănătoare au fost date publicită
ții și de federațiile partidelor socia
list și socialist al unității proletare, 
precum și de organizațiile de tineret 
comuniste, socialiste și ale P.S.I.U.P.

întrunit de urgență, Biroul Politic 
al Partidului Comunist Italian a dat 
publicității un apel în care se spune 
că „în aceste ore hotăritoare, trebuie 
făcut totul pentru a salva viața ce
lor șase antifasciști basci". După ce 
solicită guvernului italian să facă de
mersuri energice pe lingă autorită
țile de la Madrid împotriva verdictu
lui de la Burgos, Biroul Politic al 
P.C.I. cheamă pe toți democrații să 
militeze uniți pentru ca sentința 
de Ia Burgos să nu fie executată și 
să fie puși In libertate patrioții spa
nioli. Declarații cu un conținut simi
lar au mai fost făcute de Giacomo

Mancini, secretarul național al P.S.I., 
de Mariano Rumor, președintele 
„Uniunii mondiale a democrat-crești- 
nilor", da lideri ai P.S.I.U.P., P.S.U., 
republicani și liberali, de centralele 
sindicale C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L., 
de organizațiile da tineret din Italia.

De asemenea, Ministerul de Exter
ne a dat dispoziții Ambasadei Italiei 
din Madrid să atragă atenția autori
tăților spaniole asupra ecoului pro
fund pe care l-a stîrnit in Italia sen
tința Tribunalului militar de la Bur
gos și să expriipe speranța că se vor 
adopta măsuri de clemență față de 
cei condamnați.

★
PARIS. — Biroul Politic al P.C.F. 

a dat publicității un protest în legă
tură cu condamnarea la moarte a ce
lor șase patrioți basci la Burgos. 
Biroul Politic al P.C.F. a chemat o- 
pinia publică din Franța să ceară 
guvernului spaniol să anuleze sen
tința la moarte pronunțată împotriva 
patrioților.

La chemarea Confederației Genera
le a Muncii, în întreaga Franță a a- 
vut loc marți o grevă de o jumătate 
ele oră tn semn de solidaritate cu 
clasa muncitoare spaniolă și împo
triva sentinței Tribunalului din Bur
gos.

Concomitent, zeci de organizații 
sindicale din întreaga țară, precum 
și unele formațiuni politice, au dat 
publicității o declarație comună in 
care cheamă întregul popor francez 
la acțiune pentru a salva de la moar
te pe cei șase patrioți basci.

★
CARACAS. — Sindicatele lucrăto

rilor portuari venezueleni și de Ia 
aviația civilă au hotărît să boico
teze navele și avioanele spaniole, 
precum și întreprinderile cu capital 
spaniol în Semn de protest față 
sentința tribunalului din Burgos.

WASHINGTON 23 (Agerpres). - 
Senatul american și-a reluat dezba
terile asupra proiectelor de lege de pe 
agenda sa „de urgență".

Luni, Senatul american a adoptat 
un proiect de lege pentru alocații 
bugetare suplimentare, totalizind 1,8 
miliarde dolari, care cuprinde, printre 
altele, 255 milioane dolari pentru asis
tență militată și economică către regi
mul de la Pnom Penh. Camera supe
rioară a Congresului ■ respins însă, 
pe de altă parte, proiectul de lege pri
vind cheltuielile In domeniul apără
rii în anul fiscal 1970—1971, intrucît 
acesta in actuala formă autorizează 
pe președinte „să facă uz, după cum 
consideră necesar, de trupele S.U.A. 
din Asia de sud-est pentru a asigura 
retragerea în ordine a trupelor ame
ricane și eliberarea prizonierilor de 
război". Această formulare a con
stituit obiectul unor opoziții energice 
din partea a numeroși senatori, care 
au arătat că ea nu înseamnă altceva 
decît anularea restricțiilor impuse de 
Congres președintelui în folosirea tru
pelor americane din Asia de sud-est în 
afara teritoriului sud-vietnamez.

Tot in ședința de luni. Senatul a 
hotărît suspendarea pentru moment 
a dezbaterilor pe marginea proiectu
lui de lege privind contingentarea im
porturilor la o serie de produse (așa- 
numita lege „Mills") și a programu
lui de asistență socială Inițiat de pre
ședintele Nixon.

O ultimd imagine a petrolierului Chryssi, care naviga sub pavilionul pana
mez, înainte de scufundarea în apele Atlanticului, la sud-vest de insulele 
Bermude, dupâ ce vasul s-a rupt în douâ. 17 din cei 38 de membri ai 

echipajului au fost salvați — anunfâ agenția A.P.

agențiile de presă transmit

de

indignarea

Luări de poziție din partea unor guverne
Guverne și oameni de stat din tot 

mal multe țări iau poziție oficială îm
potriva sentinței de la Burgos.

într-o declarație privitoare la a- 
eeastă sentință, primul ministru al 
Suediei, Olof Palme, șl-a exprimat 
speranța că guvernul spaniol va ține 
seama de opinia publică mondială, 
astfel ca patrioții condamnați să be
neficieze de o revizuire a procesului 
sau de grațiere.

Guvernul austriac a remis luni o 
notă verbală ambasadorului Spaniei 
la VIena, în care face un apel pen
tru comutarea sentinței de condam
nare la moarte a celor 6 patrioți 
basci.

Primul ministru al Danemarcei, 
Hilmar Baunsgaard, a adresat guver
nului spaniol un apel de a nu aplica 
pedepsele capitale anunțate la Burgos.

Primul ministru norvegian. Per 
Borten, a trimis guvernului spaniol 
un mesaj prin care îi cere să nu apli
ce pedeapsa cu moartea Împotriva 
vreunuia dintre milltanții basci.

Un purtător de cuvînt al gu
vernului R.F.G. a declarat luni sea
ra că „guvernul federal este afectat 
de asprimea pedepselor pronunțate la 
Burgos și speră că dreptul de grațiere 
va fi utilizat. Noi am cerut guvernu
lui spaniol să facă uz de acest drept" 
— a subliniat purtătorul de cuvînt.

La rîndul său, președintele Federa
ției sindicatelor vest-germane, Heinz 
Oskar Vetter. Intr-o telegramă adre
sată lui Franco, exprimă „consterna
rea" federației față de sentințe și 
cere ferm ca „pedepsele cu moartea 
să nu fie aplicate, spre a se evita noi 
vărsări de singe".

PRAGA. — Secretariatul Federa
ției Sindicale Mondiale a trimis o te
legramă șefului statului spaniol 
Franco, exprimînd un protest hotărit 
împotriva condamnării patrioților 
basci la Burgos și cerind, în același 
timp, anularea acestei sentințe, care 
provoacă indignarea și mînia opiniei 
publice mondiale.

Secretariatul F.S.M. a adresat, de 
asemenea, o telegramă secretarului 
general al O.N.U., U Thant, cu rugă
mintea ca el să ceară generalului 
Franco să antîleze sentințele tmpo- 
trlva celor 
rare șase 
moarte.

gram, adresate guvernului spaniol 
in care, in numele milioanelor de 
membre a 107 organizații naționale 
din 95 de țări, se exprimă indignarea 
provocată de sentința dată împotriva 
patrioților basci și cere anularea el.

F.D.I.F. a trimis, de asemenea, pa
trioților condamnați o telegramă in 
care se exprimă sprijinul fată de 
lupta lor pentru drepturi șl libertate, 
pentru demnitatea umană și dreptate 
socială *

16 
au

patrioți basci, dintre 
fost condamnați la

*
Federația Democrată 
a Femeilor a dat pu-

1

BERLIN — 
Internațională 
blicității la Berlin textul unei tele-

GENEVA. — Comisia internațională 
s juriștilor de la Geneva a adresat 
ministrului spaniol de justiție o tele
gram*  In care ie spune : „Regretăm 
profund condamnarea la moarte a 
patrloților basci fi adresăm un apei 
pentru ca autoritățile responsabile să 
revină asupra sentinței".

Primul secretar al C.C. ai
P.M.U.P., E. Gierek, și președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Po
lone, P. Jaroszewicz, I-au primit 
marți pe ministrul comerțului exte
rior al Uniunii Sovietice, N. Patoll- 
cev. In aceeași zi au fost semnate a- 
cordul pe termen lung privind schim
burile comerciale și plățile dintre U- 
niunea Sovietică și Polonia pe anii 
1971—1975, precum șl un protocol a- 
ferent acordului, care reglementează 
schimburile comerciale sovieto-polone 
pe anul 1971.

In comunicatul comun cu 
privire la vizita în Iugosla
via a unei delegații a Fede
rației sindicatelor pentru 
eliberarea Vietnamului de 
SUj| se arată că reprezentanții sin
dicatelor iugoslave salut*  succesele 
poporului Vietnamului de sud și lși 
exprimă hotărîrea de a-i acorda spri
jin in lupta sa dreaptă Împotriva 
agresorilor americani pină la victoria 
finală. In cucsul vizitei, membrii de
legației au fost primiți de președin
tele Vecei Executive Federale, Mitia 
Riblcici, de Stane Dolant. membru al 
Biroului Executiv al Prezidiului 
U.C.I., și de alți conducători de partid 
si de stat iugoslavi

Protocol de cooperare 
tehnico-stiințilicâ între 
Cuba Și U.R.S.S. L« încheiere, 
lucrărilor celei de-a 5-a sesiuni a Co
misiei cubano-sovietice de cooperare 
tehnico-științifică a fost semnat un 
protocol rare prevede lărgirea. In 
continuare, a oooperării dintre cele 
două țări in domeniul Industriilor pe
trolieră, energetică, a zahărului, con
strucțiilor de mașini agricole, prelu
crării minereului de nichel.

La invitația C.C. al P.C. 
Bulgar și a Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, 
în prima parte a lunii ianuarie 1971. 
o delegație de partid și guvernamen
tală a R.S. Cehoslovace va face o 
vizită oficială în Bulgaria, Informează 
agenția C.T.K. Delegația va fi con
dusă de Gustav Husak, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

Alegerile generale din 
India vor Începe la 28 februarie sau 
1 martie, a anunțat luni președintele 
comisiei electorale centrale. Data 
exactă a scrutinului va fi anunțată în 
decurs de o săptămînă. După cum se 
știe, Parlamentul Indian a fost dizol
vat duminică, cu aproape 14 luni Îna
inte de termen.

Schimburile comerciale 
ale Italiei cu țările socialis
te europene au CTescut în pri
mele nouă luni ale anului 1970, In 
comparație cu 
toare a anului 
tiv 15 la sută, 
miliarde lire, 
T.A.S.S., citind____________
ția menționează că pe primul loc în 
comerțul italian cu țările socialiste 
s-a situat Uniunea Sovietică.

perioada corespunză- 
trecut, cu aproxima- 

cifrindu-se la 718,9 
informează agenția 
presa italiană. Agen-

Președintele grupului par
lamentar al opoziției creș- 
tin-democrate din Bundes
tag, *talner Barzel, a anunțat tn- 
tr-o conferință de presă hotărîrea sa 
de a face o călătorie la Varșovia 
Intre 20 șl 22 ianuarie. Barzel ur
mează să aibă o serie de convorbiri 
cu personalități politice poloneze In 
legătură eu Tratatul polono—vest- 
german.

împotriva cursei înarmă
rilor nucleare. Fe{Jerațla oame
nilor de știință americani — cea mal 
largă organizație care grupează per
sonalități marcante ale vieții științi
fice din S.U.A. — s-a pronunțat pen
tru încetarea cursei înarmărilor și, 
in primul rind, a Înarmărilor nu
cleare. Luind cuvintul in cadrul celei 
de-a 137-a reuniuni a Asociației a- 
mericane pentru dezvoltarea științei, 
care iși desfășoară in prezent lu
crările la Chicago, președintele Fede
rației oamenilor de știință americani, 
dr. Herbert York, a condamnat ceea 
ce el a denumit „echilibrul terorii" 
pe care 11 Întreține cursa înarmărilor.

Ziarul „Pravda” anunță că 
Asociația de prietenie sovieto- 
chineză și Muzeul de stat de 
artă a popoarelor din Orient au 
organizat la Moscova o seară 
consacrată picturii tradiționale 
chineze „Gohua". Au participat 
activiști al Asociației de prie
tenie sovieto-chineză, oameni de 
știință sinologi, artiști plastici.

Un „raport interimar" 
privind situația din Guineea 
în urma agresiunii ce a avut loc îm
potriva acestei țări la 22 noiembrie a 
fost prezentat Consiliului de Secu
ritate de către secretarul general al 
Națiunilor Unite, U Thant. Raportul, 
redactat în baza rezoluției Consiliului 
de Securitate din 8 decembrie, subli
niază necesitatea urmăririi in conti
nuare a evoluției evenimentelor din 
această țară.

Președintele Finlandei, 
Urho Kekkonen, va face o vizită ofi
cială la Roma, începind de la 27 ia
nuarie 1971. la invitația președinte
lui Italiei. Giuseppe Saragat.
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