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Vizita delegației de partid și guvernamentale române

conduse de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Republica Populară Chineză

OAMENII MUNCII IȘI EXPRIMA HOTĂRlREA 
DE A-ȘI DEPĂȘI PROPRIILE ANGAJAMENTE 

IN ÎNTRECEREA SOCIALISTA

MARELE MITING ÎN CINSTEA DELEGAȚIEI 
DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE ROMÂNE

La marele miting al prieteniei româno-chineze

Chemarea Consiliului National al Frontului Unității Socialiste adresată 
cetățenilor Republicii Socialiste România in legătură cu înfăptuirea planului 
de dezvoltare a economiei naționale pe perioada 1971—1975 a trezit un pu
ternic ecou in rindurile tuturor oamenilor muncii de la orașe șl sate. Manifes- 
tindu-și și cu acest prilej inalta conștiință patriotică, atașamentul față de 
politica marxist-lcninistă a partidului, in adunările care au Ioc in aceste zile, 
oamenii muncii și-au exprimat hotărirea, așa cum se precizează in Chemarea 
Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, ca printr-o largă mobi
lizare a energiilor creatoare fiecare, la locul lui de muncă, să contribuie la 
realizarea in condiții optime a planului cincinal, Ia creșterea potențialului 
economic al țării, la Înflorirea scumpei noastre patrii. Colectivele de muncă 
din Întreprinderi de pe intreg cuprinsul țării au trecut neintirziat la reana- 
llzarea minuțioasă a rezervelor interne și a posibilităților existente in toate 
sectoarele de activitate in vederea punerii lor in valoare. Concomitent cu 
preocuparea de a asigura o și mai accentuată creștere a producției și produc
tivității muncii, colectivele de salariați și-au concentrat eforturile in di
recția afirmării puternice a laturilor calitative ale activității productive. Iată 
citeva secvențe edificatoare in acest sens surprinse de corespondenții ziarului 
nostru.

Marți după-amiază, In Sala Con
greselor din Palatul Adunării Repre
zentanților Populari pe întreaga Chi
nă a avut loc un mare miting al 
prieteniei chino-române, organizat de 
Comitetul Revoluționar orășenesc 
Pekin, Asociația de prietenie chino- 
română și Asociația de prietenie cu 
străinătatea.

In sală, al cărei fundal este împo
dobit cu drapelele de stat ale Repu
blicii Socialiste România Și Republi
cii Populare Chineze, se află nu
meroși locuitori ai Pekinului, munci
tori, țărani, militari, intelectuali, 
membri ai miliției populare și ai 
Gărzilor Roșii, peste 10 000 persoane.

Sint, de asemenea, prezenți. șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați la 
Pekin, corespondenți și trimiși spe
ciali ai presei străine ; sint prezenți 
membri ai Ambasadei române din ca
pitala chineză.

Pe o mare lozincă, ce domină în
treaga sală, este scris : „Trăiască 
prietenia și unitatea dintre cele două 
partide, țări și cele două popoare ale 
Chinei și României".

Primiți cu îndelungi aplauze, la 
masa prezidiului iau loc conducăto
rul delegației de partid și guverna
mentale române, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu soția sa, 
Elena Ceaușescu, ceilalți membri ai 
delegației : Ion Gheorghe Maurer, 
Manea Mănescu, Dumitru Popa, Ion 
Iliescu, George Macovescu, Aurel 
Duma. Iau, de asemenea, loc tovară
șii Ciu En-lai, Huan Iun-sen, Iao 
Ven-iuan, Ie Ciun, Li Sien-nien, 
U Fa-sien, Ie Cien-in. Li Tso-pen, 
Ciu Ui-tso, Li Te-sin, Ci Pîn-fei, Go 
Mo-jo, Ken Biao, Li Cian, Cian Hai- 
fun, ambasadorul R. P. Chineze la 
București.

Mitingul este deschis de tovarășul 
V De, al doilea secretar al Comitetu
lui de partid orășenesc Pekin, care a 
adresat, in numele populației Peki
nului, un călduros salut delegației 
române.

Slat intonate imnurile de stat ale 
celor două țări.

Intr-o atmosferă de o deosebită în
suflețire iau cuvintul tovarășii Ciu 
En-lai și Nicolae Ceaușescu ; cuvin- 
tările lor sint subliniate in repetate 
rinduri de puternice aplauze.

Se procedează apoi la un schimb 
de drapele din partea populației din 
capitala Republicii Populare Chineze 
și din partea secretarului general al 
Partidului Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu. Pe fondul purpuriu al 
drapelelor sint înscrise cu litere aurii, 
în limbile română și chineză, cuvin
tele : „Trăiască prieten'-a de luptă 
dimtre popoarele chinez și român".

In momentul schimbului drapele
lor, în sală răsună puternic, reluate 
de mii de voci, lozincile : „Salut căl
duros delegației de partid și guverna
mentale române", „Salut poporului 
frate român", „Un salut călduros to
varășului Nicolae Ceaușescu", „Tră
iască prietenia dintre cele două po
poare", „Trăiască marea unitate din
tre cele două partide ale noastre ba
zată pe marxism-leninism și interna
ționalism proletar", „Trăiască marea 
unitate a popoarelor din lumea în
treagă".

Mitingul ia sfîrșit în acordurile so
lemne ale Internaționalei.

Cuvin tarea tovarășului 
Ciu Cn-lal

Cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceausescu

Stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Stimate tovarășe Ion Gheorghe 
Maurer,
Dragi tovarăși din delegația de 
partid și guvernamentală ro
mână,
Tovarăși, și prieteni,

Astăzi, oamenii din diferite 
cercuri ale capitalei noastre s-au 
întrunit aici într-un miting gran
dios pentru a saluta delegația de 
partid și guvernamentală română 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului'Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România. La acest 
miting, caracterizat de prietenia re
voluționară dintre popoârelg chinez 
și român, adresez încă o dată, în 
numele președintelui Mao Tzedun 
și al tovarășului său apropiat de 
luptă, vicepreședintele Lin Biao, în 
numele Partidului Comunist Chi
nez, al guvernului chinez și al po
porului chinez, un salut călduros și 
cordial tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer, precum și tutu
ror distinșilor oaspeți români. 
(Aplauze puternice, îndelung repe
tate).

Prin actuala lor vizită de priete
nie în țara noastră, tovarășii ro
mâni ne-au adus prietenia frățească 
a poporului român. Aceasta consti
tuie un sprijin și o încurajare pen
tru poporul chinez și ne-a oferit, 
totodată, un bun prilej pentru a 
învăța de la poporul român. Per- 
miteți-mi să vă exprim dumnea
voastră și, prin dumneavoastră, po
porului frate român, mulțumirile 
noastre sincere. (Vii aplauze).

Nu de mult, Partidul Comunist 
Român a celebrat glorioasa sărbă
toare — a 50-a aniversare a creă
rii sale. In ultima jumătate de se
col, poporul român, sub conducerea 
partidului său comunist, a dus o 
îndelungată luptă eroică împotri
va dominației reacționare burghe- 
zo-moșierești și a robiei fasciste, 
obțiriînd victorii una după alta. 
La 23 August 1944, poporul ro
mân, condus de Partidul Comu
nist Român, a înfăptuit cu succes 
insurecția armată, a răsturnat pe 
calea armelor dominația reacțio
nară antonesciană și a preluat în 
propriile sale mîini puterea poli
tică, deschizînd o eră nouă în isto
ria României.

După eliberarea întregii țări, po
porul român, sub conducerea Par
tidului Comunist Român, și-a vin

decat repede rănile pricinuite de 
război, a efectuat transformarea 
socialistă a economiei naționale, a 
realizat treptat naționalizarea in
dustriei și cooperativizarea agri
culturii. Pe această bază, persistînd 
în promovarea spiritului de bizu
ire pe propriile forțe, a învins ne
numărate greutăți, a dezvoltat cu 
energie producția industrială și a- 
gricolă, a -schimbat înfățișarea îna
poiată din trecut a țării și a obți
nut importante realizări în con
strucția socialistă. Anul trecut, Ro
mânia a fost lovită de inundații 
grave. Partidul Comunist Român, 
mergînd în mijlocul.maselor, a mo
bilizat masele largi de militari și 
civili și a învins calamitățile natu
rale de proporții extrem de mari, 
bizuindu-se pe propriile forțe. în 
prezent, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, poporul 
român, plin de încredere, depune 
toate eforturile pentru înfăptuirea 
noului plan cincinal. (Aplauze pu
ternice). Partidul și guvernul ro
mân persistă în politica de inde
pendență și dezvoltare de sine stă
tătoare, se opun cu fermitate inter
venției, controlului, subversiunii și 
agresiunii imperialiste ; pentru apă
rarea independenței și suveranită
ții țării, poporul român a dus o 
luptă dîrză și a ținut piept diverse
lor presiuni. în clipa cînd patria 
sa se afla în fața unei grave ame
nințări de intervenție imperialistă, 
poporul român, sub conducerea 
partidului și guvernului, a în
tărit capacitatea de apărare. în 
momentul cie față, poporul român 
menține o înaltă vigilență și este 
gata oricînd să opună războiul 
popular invaziei armate imperia
liste.

Poporul chinez se bucură și este 
însuflețit de realizările obținute 
de Republica Socialistă România 
și își exprimă marea admirație și 
sprijinul ferm față de spiritul re
voluționar al poporului român. 
Victoriile voastre n-au fost obți
nute ușor. Așa cum a spus tovară
șul Nicolae Ceaușescu, „trecînd 
peste piedici mari, națiunea noas
tră s-a dezvoltat și s-a ridicat tot 
mai puternică și mai unită". Sîn- 
tem convinși că, indiferent de 
greutățile și sinuozitățile ce se vor 
mai ivi în mersul dumneavoastră 
înainte, sub conducerea partidului 
și guvernului român, sptijinin- 
du-vă îndeaproape pe masele largi 
populare, persistînd în politica de 
independență și de dezvoltare de
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Stimate tovarășe Ciu En-lai,
Stimați Jovarăși din conducerea 
de partid și de stat a Republicii 
Populare Chineze,
Dragi tovarăși și prieteni,

Permiteți-mi să încep prin a vă 
adresa dumneavoastră, participan- 
ților la acest mare miting al prie
teniei româno-chineze, Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, personal tovarășului Mao 
Tzedun și tovarășului Lin Biao, gu
vernului Republicii Populare Chi
neze și tovarășului Ciu En-lai, oa
menilor muncii-din Pekin și între
gului popor chinez un salut căldu
ros și un mesaj de prietenie și so
lidaritate internaționalistă din par
tea Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a consiliului 
de Stat, a guvernului Republicii 
Socialiste România și a întregului 
popor român. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Sîntem aproape la încheierea vi
zitei în marea și frumoasa dumnea
voastră patrie socialistă. în cele 
opt zile de cînd ne aflăm pe pămîn- 
tul Republicii Populare Chineze am 
vizitat orașele Pekin, Nankin și 
Șanhai, precum și întreprinderi in
dustriale, o comună populară si 
universitatea „Cin I-Iua“. în cursul 
acestor vizite am putut cunoaște 
nemijlocit unele din marile succese 
obținute de poporul chinez în rea
lizarea politicii Partidului Comu
nist Chinez, de făurire a societății 
socialiste. Dar. mai mult decît ori
ce, ne-au produs o deosebită satis
facție întâlnirile cu conducătorii 
organizațiilor de partid, ai comite
telor revoluționare și ai armatei 
populare, cu comuniștii și cu ma
sele largi populare. Neuitate vor 
rămîne în amintirea mea, a tova
rășei mele și a întregii delegații 
primirea călduroasă și prietenească 
cu care am fost întâmpinați de su
tele de mii de oameni ai muncii din 
minunata capitală a Republicii 
Populare Chineze, de alte sute de 
mii de locuitori ai Nankinului și de 
sute și sute de mii de cetățeni ai 
vechiului centru muncitoresc și re
voluționar, marele oraș Șanhai.

în toate aceste manifestări entu
ziaste ce ni s-au făcut pretutindeni, 
noi vedem o expresie a relațiilor 
de prietenie, stimă și respect reci
proc dintre partidele și popoarele 
noastre. (Vii aplauze).

în cursul acestor vizite și întâl
niri cu oamenii muncii am putut 
să ne dăm mai bine seama de pro

fundele transformări care au avut 
loc în ultimii ani în Republica 
Populară Chineză. Am constatat cu 
mare bucurie că în acest timp s-au 
obținut succese însemnate în dez
voltarea industriei, agriculturii, 
științei, în ridicarea bunăstării ma
teriale și culturale a maselor largi 
populare. Personal, am mai vizitat 
Republica Populară Chineză, acum 
7 ani, și trebuie să declar că sînt 
profund impresionat de rezultatele 
însemnate ce s-au obținut în acest 
timp scurt în toate domeniile de 
activitate. (Vii aplauze).

Marile succese obținute de po
porul chinez în făurirea noii orîn- 
duiri sociale sînt încă o dovadă a 
superiorității socialismului. Ele de
monstrează uriașa capacitate crea
toare a unui popor devenit stăpîn 
pe destinele sale și hotărît să-și 
făurească o viață nouă, liberă și in
dependentă. (Aplauze puternice). 
Cunoaștem lupta grea și îndelun
gată pe care au dus-o forțele revo
luționare din China împotriva reac- 
țiunii, pentru victoria revoluției 
proletare. Știm din propria noastră 
experiență ce mari probleme tre
buie rezolvate pe drumul transfor
mării socialiste a țării, că făurirea 
noii orînduiri cere eforturi uriașe 
în toate domeniile de’ activitate. Cu 
atât mai importante sînt realizările 
obținute de poporul chinez pe 
calea socialismului, deoarece ele 
au fost obținute in împrejurări in
ternaționale complexe, ale luptei 
împotriva imperialismului și reac- 
țiunii, precum și în condiții deose
bite de luptă pe plan intern, ale 
desfășurării marii revoluții cultu
rale proletare. Iată de ce Partidul 
Comunist Român, poporul nostru 
dau o înaltă apreciere realizărilor 
dobîndite de poporul chinez în 
construirea socialismului. Atât vic
toria revoluției proletare, cît și în
semnatele înfăptuiri în transfor
marea socialistă a țării dumnea
voastră au fost obținute sub con
ducerea încercată a Partidului Co
munist Chinez, în frunte cu tova
rășul Mao Tzedun — eminent con
ducător al Partidului Comunist 
Chinez și al marelui popor chinez. 
(Aplauze puternice).

în curînd. partidul dumneavoas
tră va sărbători cea de-a 50-a ani
versare a existentei sale. Dorim «ă 
exnrimăm — cu acest prilej — 
cele mai sincere felicitări și urări 
partidului dumneavoastră, noi suc
cese în conducerea luptei poporu
lui chinez pe calea construcției so
cialiste. (Vii aplauze).

(Continuare in pag. a III-a)

JUDEȚUL CLUJ
LA FABRICA DE PIELE ȘI ÎN

CĂLȚĂMINTE „CLUJEANA", Che
marea Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste a fost dez
bătută în 20 de secții și ateliere, pri
lej cu care zeci de muncitori, ingi
neri și tehnicieni au subliniat în 
cuvîntul lor posibilitățile care există 
pentru dezvoltarea și mai puternică 
a producției, în interesul Întăririi e- 
eonomiei naționale, al creșterii ni
velului de trai al populației. Munci
torul Gheorghe Marton de la tăbă- 
căria vegetală și alții au arătat că 
există condiții ca angajamentul ini
țial de a suplimenta producția in sec
ția In care lucrează cu 1 milion lei 
să fie triplat. Sursa de creștere a 
producției o constituie valorificarea 
superioară a pieilor brute.

loan Crișan și loan Balint, munci
tori la mașinile de injectat talpă, au 
argumentat că producția și produc
tivitatea muncii la fiecare loc de 
muncă poale spori mai ales pe calea 
mai bunei organizări a muncii și a 
folosirii raționale a timpului de lu
cru. Ambii vorbitori s-au angajat să

DELEGAȚIA DE PARTID Șl GUVERNAMENTALĂ 

ROMÂNĂ, CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU, SOSEȘTE ASTĂZI 

IN R.P.D. COREEANĂ

Zile de sărbătoare 
ale trainicei prietenii 

româno-coreene
CORESPONDENTA din phenian

Locuitorii Phenianului, toți oamenii muncii din Republica Populară 
Democrată Coreeană așteaptă cu sentimente de caldă simpatie și prie
tenie frățească sosirea delegației de partid și guvernamentale române, 
condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Capitala țării este împodobită 
festiv cu drapele de stat ale Republicii Socialiste România și ale Re
publicii Populare Democrate Coreene. Pe marile artere ale orașului, 
pe frontispiciul unor instituții de pe traseul ce duce spre aeroport sint 
înscrise cuvinte de salut la adresa inalților oaspeți români, lozinci in 
cinstea prieteniei româno-coreene.

In aceste zile am avut prilejul să 
vizitez o serie de intreprinderi și in
stituții din capitală, să cunosc o par
te din realizările obținute de^poporul 
coreean sub conducerea Partidului 
Muncii din Coreea, in frunte cu to
varășul Kim Ir Sen, în construcția 
socialistă. Peste tot, ospitalierele gaz
de au dat expresie bucuriei lor sin
cere de a primi pe pămintul coreean 
delegația de partid și guvernamen
tală română — eveniment de o deose
bită importanță în cronica legăturilor 
de prietenie și colaborare dintre cele 
două țări socialiste — Republica So
cialistă România și Republica Popu
lară Democrată Coreeană — dintre 
partidele și popoarele noastre.

— „Vizita secretarului general al 
Partidului Comunist Român reprezin
tă un moment sărbătoresc pentru în
treg poporul coreean ; cu atît mai 
mult pentru populația capitalei, care 
are cinstea să adreseze cea dinții 
urări calde de bun venit, să exprime 
sentimentele de prietenie înaltului sol 
al poporului frate român, membrilor 
delegației țării dumneavoastră" 
ne-a declarat Ri Ciang In, vicepre
ședinte al Comitetului municipal 
Phenian. Pe măsură ce se apropie 
ziua sosirii, relevă domnia sa, pre
gătirile locuitorilor orașului sint tot 
mai intense. Artiștii pregătesc spec
tacole populare, cu care se vor înfă
țișa în timpul trecerii oaspeților 
dragi, potrivit obiceiului de la noi. 
Fiecare fanfară populară și-a ales de 
pe acum locurile cele mai potrivite 
de-a lungul drumului. Printre cinle- 
cele noastre, interpretate la străvechi 
instrumente coreene, vor răsuna și 
m elodii românești, pe care mu Iți le-au 
deprins cu drag pentru a le inter
preta in semn de cinstire a inalților 
reprezentanți ai poporului dumnea

dea peste plan o producție supli
mentară de 3 000 perechi Încălță
minte.

Sintetizind angajamentele supli
mentare luate in adunări de secții 
și ateliere, se poate aproxima Ia ni
velul întreprinderii că angajamentul 
inițial de a depăși valoarea produc
ției globale și a celei marfă pe 
acest an cu 6,5 milioane lei poate 
fi majorat la cel puțin 16 milioane 
lei.

In vederea valorificării acestor 
importante rezerve interne a fost 
deja stabilit un număr de 88 măsuri 
tehnice și organizatorice care să 
permită utilizarea mai bună a tim
pului de lucru, valorificarea superioa
ră a materiei prime și a materialelor, 
innoirea și diversificarea continuă a 
producției etc. „Cea mai mare re
zervă din fabrica noastră — ne spun» 
tovarășul Miș Candit, secretarul co
mitetului de partid, sint miile de 
muncitori și muncitoare, impresio
nantul fond de forță de muncă al 
întreprinderii. Dacă fiecare din cei 
peste 7 500 de muncitori va avea
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voastră. La rindul lor, artizanii și-au 
pus la încercare toată iscusința, 
creind flori din mătase multicoloră, 
ghirlande, confeti. Cu aceste flori 
și eșarfe de mătase viu colorate, pio
nierii și elevii, masați pe pantele co
linelor orașului, vor alcătui, in sune
tul muzicii, imense imagini — simbol 
al prieteniei româno-coreene, al soli
darității militante dintre cele două 
popoare.

La primire vor participa sute și 
sute de mii de oameni, aproape în
treaga populație a orașului, precum 
și un mare număr de locuitori din 
împrejurimi ce și-au manifestat do
rința de a intimpina delegația româ
nă. Vom da, astfel, glas simțăminte- 
lor de adîncă prietenie față de oas
peții dragi — solii poporului român, 
pe care l-am simțit întotdeauna ală
turi de noi, împreună cu noi, cu gin- 
dul și fapta — a subliniat vicepri- 
marul Phenianului.

In cursul convorbirii cu reprezen
tanții Comitetului municipal Phenian, 
gazdele ne-au declarat că în capitală, 
ca și in întreaga țară, au avut loc 
numeroase reuniuni în cursul cărora 
cetățenii care de-a lungul anilor au 
vizitat România sau au fost la spe
cializare și studii in țara noastră au 
vorbit pe larg despre realizările ob
ținute de poporul român in construc
ția socialismului, despre politica in
ternă și externă a Partidului Comu
nist Român. Aceste intilniri au con
stituit impresionante manifestări ale 
prieteniei dintre popoarele noastre, 
dintre România socialistă și R.P.D. 
Coreeană, prietenie fundamentată pe

Adrian IONESCU

(Continuare in pag. * Vil-a)



PAGINA 2 SCÂNTEIA — miercuri 9 iunie 7977

\

FAPTUL
DIVERS

Răspuns entuziast I CE LOC OCUPĂ IN PLANURILE C.A.P.

al Frontului Unității Socialiste
Noi musafiri t 

în Deltă
Continuînd studiile asupra în- 

sectelor care populează Delta 
Dunării, un colectiv de cercetă
tori de la Muzeul de istorie na
turală „Grigore Antipa" din 
Capitală a început explorarea 
celui de-al treilea grind fluvid- 
maritim al Deltei, după Caraor- 
man și Letea-Sărăturile. Prin
tre cele 800 de exemplare adu
nate din fauna palustră (îndeo
sebi, fluturi și coleoptere) a 
grindului, unele sint de o deo
sebită importanță. Deocamdată, 
au atras atenția cercetătorilor 
două specii necunoscute încă și 
apariția, pentru prima dată în 
regiunile Deltei, a unui fluture 
provenind din continentul ame
rican — Hyphantria cunea — 
deosebit de dăunător pentru nu
meroase plante. Lumea Deltei 
de-abia de acum renaște însă. 
Sînt, deci, premise ca viitoarele 
explorări să aducă noi surprize.

Bilanțul pro- 
cesomaniei

De-a lungul a zece luni ale 
anului trecut, frații Ion și 
Gheorghe Velceleanu, Gheor
ghe Gurguț și Gheorglie 
Petrache, toți patru de pe stra
da Izlazului din Oramța, s-au 
acționat in judecată de... 29 de 
ori. Motivele fiind multe și... 
mărunte (ofense, amenințări 
etc.) nu insistăm asupra lor. Ce 
s-a ciștigat insă pină acum din 
toate aceste procese ? Iată un 
scurt (și incomplet) bilanț. Nu
mai în fața comisiei de judeca
tă au fost chemați, în calitate 
de martori, 29 de oameni. In
stanța a citat, de asemenea, 10 
persoane în aceeași calitate. Cu 
primirea părților adverse in au
diențe și verificarea reclamații- 
lor lor, organele de miliție au 
consumat peste 15 zile. Pen
tru judecarea acțiunilor, mem
brii comisiei de judecată au 
avut nevoie de alte 29 de 
zile. Instanța de judecată a 
consacrat, pentru audieri și 
dezbateri, nu mai puțin de 64 de 
zile l

Copiii
au acces 
la armă?

S-a petrecut la Ătldreieștl; 
lingă Bacău. Iulian Vîlciu, un 
băiețaș de 12 ani, se juca îm
preună cu verișorul său, Cristi- 
nel, în vîrstă de 4 ani. La un 
moment dat, Iulian și-a adus 
aminte de arma de vînătoare a 
tatălui său. Fără prea mari 
eforturi, a găsit cheia de la 
dulapul unde se aflau arma și 
Cartușele și a început să se 
joace de-a vînătoarea. A în
dreptat țeava puștii spre Cristi- 
nel și a apăsat pe trăgaci. îm
pușcătura a fost fatală. Acest 
caz aduce din nou în dis
cuție nu numai problema supra
vegherii copiilor de către pă
rinți, ci și pe aceea a modului 
în care sînt păstrate armele de 
vînătoare.

înainte 
de concediu

Intr-una din zilele trecute, 
Georgeta Dinică din comuna 
Pietroșița (Dîmbovița) s-a pre
zentat la casa de nașteri a dis
pensarului din localitate. Anun
țată imediat despre aceasta, 
moașa Maria Bilbiie a refuzat 
însă să o asiste la naștere: 
pasămite, era ocupată cu pregă
tirile pentru concediul în care 
urma să intre peste... două zile I 
Medicul de circumscripție ne-a 
relatat că a cerut in mai multe 
rinduri sancționarea ei, dar di
recția sanitară județeană întir- 
zie verdictul, convinsă pe sem
ne, că timpul va vindeca și a- 
ceastă maladie. După cum se 
vede, noul caz demonstrează 
contrariul. In această situație 
(chiar dacă pacienta și noul 
născut se află acum în afară de 
orice pericol), n-ar fi totuși 
țimpul să se mai schimbe... tra
tamentul aplicat moașei din Pie
troșița ?

Parcare 
interzisă

într-una din zilele trecute, în 
satul Muntele Rece, a oprit o 
autobasculantă, condusă de loan 
Todea, șofer pe un șantier din 
apropiere. Ținuse neapărat să o 
parcheze peste noapte lingă 
propria-1 casă. înainte de a se 
culca, și-a adus însă aminte că 
a uitat un pachet în cabină și 
a trimis-o pe sora sa să i-1 a- 
ducă. De îndată ce a deschis ca
bina, aceasta a fost atacată însă 
de Eremia Todea, vagonetar la 
exploatarea minieră din locali
tate, care i-a smuls din mină 
cheia de contact și... pe-aici ți-e 
drumul ! N-a ajuns însă prea 
departe. Pentru că, pornind 
înainte, cu toată viteza, și fiind 
șl în stare de ebrietate, a nime
rit, (aproape ca... Ieremia) în- 
tr-o stivă cu lemne. Acum, cind 
trebuie să suporte consecințele 
acestei fapte, dumnealui sus
ține că n-ar fi ajuns aici, 
dacă loan Todea ar fi lă
sat autobasculanta pe șan
tier, la locul de parcare. Și cine 
ar putea susține că, în această 
privință, n-ar avea dreptate 7
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create condiții să producă din plin, 
pe măsura capacității profesionale — 
și conducerea va face totul pentru 
aceasta — angajamentele suplimen
tare vor fi îndeplinite în cele mai 
bune condiții*1.

LA UZINA „TEHNOFRIG", mare 
producătoare de mașini și utilaje 
pentru industria alimentară, Che
marea Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste a însuflețit, 
de asemenea, întregul colectiv, în- 
demnîndu-1 ■ să-și sporească angaja
mentele : la producția globală cu 
peste un milion lei, iar la cea marfă 
cu 1.5 milioane lei. Colectivul uzinei 
s-a angajat să mai asimileze în fa
bricație 6 noi produse. Maiștrii 
Gheorghe Codreanu și Oscar Gru
ber, precum și turnătorul Ion 
Broscoi au arătat că resursele pen
tru realizarea angajamentelor su
plimentare trebuie căutate în utili
zarea mai bună a capacităților de 
producție a mașinilor și utilajelor și 
în gospodărirea mai bună a materiei 
prime și, in special, a metalului.

LA UZINA „ARMATURA11, anga
jamentele suplimentare luate cu a- 
cest prilej demonstrează convingă- 
tbr capacitatea profesională a aces
tui harnic colectiv, însuflețirea cu 
care s-a angajat să muncească pen
tru îndeplinirea planului cincinal. 
Așa, bunăoară, în loc de 2,5 milioa
ne lei peste plan la producția glo
bală și marfă, cit era stabilit inițial 
pentru acest an, s-a ajuns la 6 mi
lioane lei. In acest scop au fost a- 
doptate, la propunerea celor ce au 
luat cuvîntul, măsuri de îmbunătățire 
a programării și lansării producției, 
de mecanizare a transportului in
tern, de promovare a unor tehnolo
gii noi de fabricație.

Alexandru MURESAN

JUDEȚUL PRAHOVA
în aceste zile, pe adresa Comi

tetului județean de partid Prahova, 
la subredacțla ziarului nostru din 
Ploiești au început să sosească scri
sori care ilustrează dorința și efor
turile colectivelor din întreprinderile 
industriale ale județului pentru spo
rirea angajamentelor inițiale asumate 
în întrecerea socialistă. Iată ce a- 
nunță COLECTIVUL RAFINĂRIEI 
TELEAJEN : Prin valorificarea su
perioară a fiecărei tone de țiței, cît 
și prin reducerea cheltuielilor mate
riale de producție — se spune în 
scrisoare — ne propunem să sporim 
angajamentul inițial de la 5 milioa
ne lei producție marfă peste plan, la 
6 milioane lei. De asemenea, pină 
la sfirșitul anului economiile supli
mentare la prețul de cost vor fi cu 
2 milioane Iei mai mari decit cele 
prevăzute în angajamentul inițial, 
iar beneficiile peste plan cu 7 mi
lioane lei.

„Am analizat temeinic noile noas
tre posibilități ca să onorăm cuvîn
tul dat de colectiv — ne spune ing. 
Vasiie Ștefănescu, directorul tehnic 
al rafinăriei. Calculele confirmă că, 
prin schimbarea unor rețete, a unor 
regimuri tehnologice, la cel puțin 12 
tipuri de ulei din aceeași familie le

vom conferi calități superioare de 
ungere și vîscozitate. De asemenea, 
prin folosirea intensivă a instalații
lor, vor spori cantitățile de ulei fa
bricat în acest an“.

COLECTIVUL UZINEI DE ME
CANICA FINA DIN SINAIA și-a 
suplimentat și el angajamentul, pro- 
punîndu-și să reducă cheltuielile 
materiale la mia de lei producție 
marfă peste prevederile de plan cu 
4 lei și 50 de bani, față de 4 lei și 
15 bani, cît stabilise inițial. De ase
menea, colectivul uzinei își propune 
să economisească 35 tone de me
tal pînă la sfîrșitul anului, cu 5 tone 
mai mult decit prevedea vechiul an
gajament.

Ieri și-a făcut cunoscute noile an
gajamente și ÎNTREPRINDEREA 
DE ELECTROCENTRALE PLO
IEȘTI : reducerea consumului teh
nologic de combustibil aferent pro
ducției de energie electrică și ter
mică de la 2 550 tone combustibil 
convențional (inițial) Ia 2 800 tone. 
Întreprinderea de cimentări, opera
țiuni și transporturi speciale din 
Ploiești și-a sporit angajamentul la 
beneficiile peste plan cu încă 2 mi
lioane lei. Colectivul Stației de uti
laje Ploiești ne comunică printr-o 
scrisoare că, față de 6,2 milioane lei 
producție globală suplimentară, cît 
prevăzuse inițial, va da 10 milioa
ne lei.

C. CONSTANTIN

JUDEȚUL ARAD
După lansarea Chemării Consiliu

lui Național al Frontului Unității 
Socialiste, colectivele întreprinderi
lor industriale din județul Arad au 
trecut și ele cu hotărîre să-și re
evalueze forțele, să pună în valoare 
toate rezervele existente în domeniul 
folosirii capacităților de producție și 
a timpului de muncă, în scopul spo
ririi producției și productivității 
muncii, reducerii cheltuielilor ma
teriale. Prin angajamentele asu
mate se estimează că pînă la sfîrși
tul anului se va obține o producție 
globală suplimentară în valoare de 
circa 46 milioane lei ; producția 
marfă suplimentară va atinge 78 
milioane lei. Drept urmare, vor fi 
puse la dispoziția economiei națio
nale importante cantități de pro
duse și bunuri de larg consum. Nu
mai constructorii de strunguri ară
deni vor livra beneficiarilor externi, 
peste prevederile inițiale ale planu
lui de export, 500 de strunguri de 
diferite tipuri, iar Uzinele de vagoa
ne 50 de vagoane-marfă. Aflate me
reu în fruntea întrecerii socialiste, 
unitățile Combinatului textil din 
Arad înscriu prestigioasei liste a 
angajamentelor suplimentare 350 000 
m.p. țesături de bumbac, 100 000 bu
căți tricotaje, confecții-textile în va
loare de 1 500 000 lei. De asemenea, 
și fabricile de mobilă ale Combi
natului de exploatare și industriali
zare a lemnului din Arad, a căror 
producție este orientată cu precădere 
la export, vor Obține o producție 
suplimentară de mobilă în valoare 
de peste 7 milioane lei ; alte 10 mi
lioane lei producție marfă supli
mentară vor furniza întreprinderile 
de industrie locală din județ.

Gabriel GOIA

DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR 
INDUSTRIALE Șl A SERVICIILOR?

Preocuparea continuă a conducerii de partid șl de etat pentru dezvol
tarea cooperativelor agricole de producție, materializată și prin recenta lege 
privind organizarea și dezvoltarea activităților industriale in mediul sătesc, 
deschide unităților agricole căi multiple pentru extinderea acelor activități

economice de producție șl prestări de servicii care să contribuie Ia folo
sirea rațională a forței de muncă, la satisfacerea unor cerințe de mărfuri șl 
servicii ale populației sătești, la sporirea veniturilor membrilor cooperatori.

SORO

SATU-MARE TULCEA

Inițiative pentru asigurarea 
utilajelor necesare 

meșteșugurilor sătești
Valorificînd cadrul deosebit de fa

vorabil creat de stat, care stimulează 
dezvoltarea activităților industriale 
și de prestări de servicii în mediul 
rural, cooperativele agricole din ju
dețul Satu-Mare au prevăzut să 
obțină anul acesta din acest sector 
peste 150 milioane lei și aproape un 
miliard și jumătate lei pe întregul 
cincinal. Dezvoltarea activităților in
dustriale nu poate fi făcută la voia 
întîmplării, ci într-un cadru organi
zat, care să asigure cooperativelor 
agricole atît baza materială și teh
nică necesară înființării diferitelor 
activități, cît și desfacerea produse
lor realizate. Organele locale de 
partid și de stat au întreprins ana
lize minuțioase, la nivelul fiecărei 
comune și pe județ pentru a asigura 
dezvoltarea planificată a activități
lor industriale.

La cooperativa agricolă din Pău- 
lești sînt cereri foarte mari pentru 
lăzile și cărămizile confecționate, 
care depășesc capacitățile de produc
ție. Ce arată calculele de eficiență ? 
La o producție de lăzi în valoare 
de 964 000 lei se va obține după scă
derea tuturor cheltuielilor, inclusiv 
retribuția cooperatorilor, un venit net 
de peste 250 000 lei. La 1 000 de că
rămizi (produeîndu-se zilnic 1700 
bucăți) venitul net reprezintă peste 
200 lei. Din toate activitățile anexe 
ale cooperativei — industriale și de 
prestări de servicii — se preconi
zează obținerea unor venituri supli
mentare de circa două milioane lei. 
După cum ne relata președinta co
operativei, tov. Maria Zidaru, 500 000 
lei vor fi destinați fondului casei de 
pensii, iar restul — suplimentării fon
dului de retribuție a muncii. Se pre
vede că în felul acesta valoarea ri
nei norme convenționale va crește 
cu 5—6 lei. Pentru cooperativa din 
Păulești, ca și pentru celelalte co
operative de altfel, crearea noilor 
activități industriale permite folosi
rea deplină a forței de muncă o pe
rioadă mai mare de timp. In prezent, 
la Păulești lucrează în aceste sec
toare peste 70 de cooperatori, dar 
peste cîteva luni numărul acestora va 
depăși 100. Astfel, în Curînd vor intra 
în funcțiune un atelier de produse 
din masă plastică : dopuri, pungi 
etc., un atelier de basmale și fulare 
din fibre sintetice și o secție de pre
fabricate unde se vor confecționa 
dale din beton, stîlpi pentru garduri 
și solarii, tuburi pentru fîntîni și 
podețe.

La Tarna Mare s-au înființat un 
atelier mecanic pentru confecțio
narea gardurilor din fier și un 
atelier de tîmplărie. Un ajutor pre
țios în amenajarea atelierelor au pri
mit cooperatorii de la întreprinderea

de prospectări și explorări geologice 
Tarna Mare. Meseriașii de aici au 
pus la punct o serie de utilaje, între 
care și o presă de confecționat cără
mizi, au efectuat lucrări de sudură 
și vor ajuta la punerea instalațiilor 
în funcțiune.

Un număr mare de cooperative a- 
gricole — peste 50 — au prevăzut 
producerea diferitelor materiale de 
construcții, exploatarea unor cariere 
de piatră, balast etc. Bunăoară, co
operativa agricolă din Tarna Mare 
va prelua în aceste zile o mare ca
rieră de piatră care pînă acum era 
exploatată doar sporadic. In comuna 
Pomi s-a amenajat, pe lingă o secție 
de fabricat cărămizi, și o secție de 
plăci din beton, dale pentru tro
tuare etc., care se alimentează cu 
balast din Someș.

Extinderea activităților industriale 
în cooperativele agricole impune în 
mod obiectiv asigurarea forței de 
muncă calificate și a bazei materiale. 
N umeroase cooperative agricole 
și-au calificat meseriași în diferite 
ramuri. în prezent, în condițiile dez
voltării tot mai puternice a activită
ților industriale, acțiunea de recru
tare și instruire practică a cadrelor, 
îndeosebi prin calificarea lor la locul 
de muncă, a luat amploare. S-au fixat 
centre intercomunale în funcție de 
existența condițiilor tehnice și a ca
drelor de specialiști unde vor fi in- 
struiți practic cooperatorii selecțio
nați de consiliile de conducere ale 
cooperativelor agricole. De altfel, re
zultatele nu întîrzie să se vadă, ci
frele indicînd un progres simțitor: 
în 1970 lucrau în activitățile indus
triale sătești 1500 cooperatori, pen
tru ca în 1971 numărul acestora să 
depășească 4000, cu perspectiva ca 
la sfîrșitul cincinalului să atingă a- 
proape 9000.

A apărut și necesitatea asigu
rării bazei tehnico-materiale ne
cesare înființării diferitelor sectoare 
de producție. In acest sens, direc
ția județeană de industrie locală ' a 
primit sarcina să confecționeze în 
întreprinderile din subordine o serie 
de utilaje prototip simple ca con
strucție, a căror mînuire să fie ușor 
asimilată de meseriașii satului. Este 
vorba de : mașini de găurit, prese 
manuale, polizoare, ciururi mecanice 
pentru carierele de piatră, utilaje 
pentru tinichigerie, de prelucrare a 
lemnului, pentru confecționarea de 
prefabricate ușoare și altele.

începutul este de bun augur, iar 
veniturile suplimentare obținute de 
secțiile anexe vor constitui un sti
mulent pentru activitatea viitoare.

Octavian GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii*

Bine la materiale de construcții; 
insuficient la prelucrarea 

produselor agricole
Tn cooperativele agricole din jude

țul Tulcea există rezerve deosebit de 
bogate pentru organizarea și dez
voltarea ramurilor anexe. In acest 
an, bunăoară, cooperativele agricole 
din Mahmudia, Beștepe, Dăeni și 
Izvoarele vor produce 1 500 tone var, 
peste 2 milioane cărămizi și peste 
320 000 bucăți țiglă. Cooperativele a- 
gricole din Beștepe și Izvoarele vor 
obține din activitățile industriale și 
prestările de servicii venituri supli
mentare in sumă de 415 000 lei și, res
pectiv, 420 000 lei. Alte cooperative 
agricole, cum sînt cele din Luncavița, 
Văcăreni, Garvăn, Nifon, Niculițel, 
Topolog, s-au axat pe producerea 
obiectelor de inventar gospodăresc, 
confecționarea mijloacelor de trans
port : care și căruțe, cît și a împle
titurilor din papură, răchită și alun 
prin valorificarea resurselor de ma
terie primă din Lunca și Delta Du
nării.

Prin organizarea și dezvoltarea 
echipelor de construcții pentru pres
tări de servicii s-au încadrat în a- 
ceste formațiuni circa 600 de membri 
cooperatori, îndeosebi in cooperative
le agricole din Garvăn, Luncavița, 
Pecineaga, Turcoaia, obținîndu-se re
zultate bune în construcția de casa, 
garduri și instalații pentru populația 
sătească. De asemenea, echipele de 
construcții de la Enisala, Turda si 
Izvoarele au executat diferite lucrări 
pe șantierul complexului de creștere 
și îngrășare a porcilor care a fost 
amplasat în SatU-Nou.

Așadar, sînt cooperative agricole 
unde s-a acumulat o bună experien
ță în organizarea secțiilor anexe, în 
diversificarea și îmbunătățirea cali
tății produselor, a lucrărilor și pres
tațiilor efectuate. Sub îndrumarea 
comitetului județean de partid colec
tive de lucrători din U.J.C.A.P., 
U.J.C.M. și U.J.C.C., împreună cu or
ganele locale din comune și consilii 
de conducere din cooperativele agri
cole cooperatiste au stabilit programe 
concrete de dezvoltare a activității 
industriale la nivelul fiecărei unități. 
Exprimate valoric, aceste programe 
prevăd realizarea, pînă la sfîrșitul 
acestui an, a unei producții din acti
vități industriale și prestări de ser
vicii de peste 33 800 000 lei.

Desigur, începutul poate fi consi
derat bun. Dar față de posibilitățile 
cooperativelor agricole ceea ce s-a 
făcut pînă acum nu este de na
tură să mulțumească. Și iată de 
ce : activitățile Industriale și pres
tările de servicii nu au fost orientate 
judicios în toate cooperativele agri
cole. Din datele centralizate de 
U.J.C.A.P. Tulcea reiese că prelucra

rea produselor agroalimentare re
prezintă numai 25 la sută, iac pro
ducția industrială — numai 34 la 
sută din producția globală totală. 
Destul de slab sint reprezentate ac
tivitățile de conservare și semiindus- 
trializare a fructelor, legumelor 
și strugurilor, care reprezintă numai 
5 la sută. In producția materialelor 
de construcții, cărămizile și țiglele 
dețin o pondere mică, de 17 și, res
pectiv, 7 la sută. Prestările de ser
vicii către populație reprezintă doar 
11 la sută, procent destul de mio 
față de posibilități.

In unele unități activitățile indus
triale și prestările de servicii nu se 
bucură de atenția cuvenită din partea 
consiliilor de conducere.

Un număr de 48 cooperative agri
cole prevăd în planurile lor să rea
lizeze din aceste activități mai puțin 
de 213 000 lei, cifră sub media pe 
județ, care nici ea nu se poate afir
ma că este prea ridicată. Cooperati
ve agricole, cum sint cele din So
mova, Nicolae Bălcescu, Rahmanu, 
Măcin, Murighiol, Baia și multe al
tele, care au posibilități de dezvol
tare a activităților industriale și 
prestărilor de servicii, desfășoară o 
activitate formală în această direcție.

Există, desigur, și alte neajunsuri 
care frinează dezvoltarea acestor 
activități. De pildă, se acționează in
suficient pentru asigurarea bazei 
materiale necesare realizării sarcini
lor actuale sau de perspectivă. Din 
20 de cooperative care la întocmirea 
programelor au eolicitat să li se re
partizeze unele materiale, doar 5 
au înaintat comenzi ferme către uni
tățile de aprovizionare. Se anga
jează prea puține lucrări în afara 
cooperativelor. De exemplu, din 76 
de brigăzi sau echipe de construcții 
existente, doar cinci cooperative au 
contractat lucrări la unitățile de stat 
sau la populație. în alte cazuri, deșt 
obiectivele soclal-culturale din co
mune și sate — cămine culturale, 
școli, magazine și altele — se exe
cută sau se repară cu meseriași 
din rîndul cooperatorilor, aoeste lu
crări nu sînt contractate de coopera
tive, ci direct de către meseriași.

într-o recentă plenară a U.J.C.A.P. 
Tuloea s-au stabilit măsurile nece
sare pentru dezvoltarea activităților 
industriale și prestărilor de servicii. 
Măsurile fiind stabilite, este, de da
toria uniunii județene să ajute mai 
concret consiliile de conducere în 
organizarea secțiilor, în aplicarea lor.

Tudorel OANCEA 
corespondentul „Scînteii*

Pentru cel care urmă
rește atent activitatea in
stituțiilor publice, se im
pune de la bun început, ca 
o constatare generală, 
multitudinea problemelor 
de fond ale dialogului cu 
cetățenii, ca și a modali
tăților de desfășurare a 
acestuia. Devine posibilă 
astfel alcătuirea unui ta
blou bogat al interesului 
obștesc pentru perfecțio
narea în ansamblu a func
ționării instituțiilor publi
ce, cit și pentru soluționa
rea unor chestiuni perso
nale, care oferă însă indi
cii interesante, semnifica
tive, de natură să contri
buie la ameliorarea mun
cii administrative și gos
podărești. La Direcția ju
dețeană pentru probleme 
de muncă și ocrotiri socia
le Prahova au sosit de la 
începutul acestui an peste 
10 000 de cereri și propu
neri, din care în cea mai 
mare parte au și fost so
luționate ; Consiliul popu
lar al municipiului Ploiești 
a primit, în aceeași peri
oadă. un mare număr da 
sesizări și propuneri, pri
vind diferite aspecte ala 
gospodăririi orașului, îm
bunătățirea activității unor 
secțiuni și servicii etc. A- 
cest rezorvor de sesizări 
și propuneri include un 
bogat fond de idei care, 
vaiorificat. reprezintă un 
mare cîstig pentru socie
tate. Larga participa
re cetățenească la viața 
socială, amplul dialog ca 
are loc zilnic intre cetă
țean și instituția publică 
oste o^manifcstare semni
ficativă a esenței profund 
democratice a orînduirii 
noastre.

Care sînt condițiile obli
gatorii ale realizării amin
titului dialog ?

O anchetă în cîteva in
stituții din Ploiești ne-a 
prilejuit conturarea unei 
viziuni mai închegate a- 
supra temei puise în dis
cuție. In primul rînd, de 
o deosebită importanță 
este organizarea judicioa
să a structurilor in care se 
desfășoară discuția, con
fruntarea de vederi, oa și 
găsirea celor mai potrivi
te metode de lucru, care 
să ducă Ia rezolvarea ce
rerilor cetățenești cu ma
ximum de eficiență și o- 
perativitatc.

Experiența multor insti
tuții centrale și locale de
monstrează că numai în
tr-un asemenea cadru, 
prin renunțarea Ia forme 
greoaie, birocratice, cei 
doi parteneri — instituție 
și cetățean — pot purta 
un dialog util, eficient. Se 
remarcă și aici multe ini
țiative interesante, vizînd 
încetățenirea unui mod 
nou de a lucra cu publi
cul, prin strădaniile depu
se atit de instituție, cit și 
de fiecare funcționar în 
parte, pentru soluționarea 
în condiții optime a cere
rilor, pentru înfăptuirea 
propunerilor valoroase. Să 
ne referim, bunăoară, la 
Notariatul de stat jude
țean Prahova, una dintre 
instituțiile cele mai 
solicitate din orașul Plo
iești. Zilnic i se adresea
ză 350—400 cereri, pentru 
întocmirea unor acte au
tentice sau copii de pe di
ferite sete legalizate, re
zolvarea unor cauze suc
cesorale etc. Se înțelege 
că acest volum mare de 
muncă n-ar putea fi cu
prins de cei 1 notari pe 
care-i are instituția dacă 
activitatea n-ar fi bine 
organizată. Buna pregăti
re profesională a lucrăto
rilor, solicitudinea de cara 
dau dovadă aceștia, com
petența cu care se re
zolvă cererile fac ca 
cetățenii, să nu aștepte ore 
în șir prin sălile notaria
tului, să nu fie puși ne 
drumuri în mod inutil. Au 
fost găsite noi forme de 
lucru cu cetățenii: în afa
ra notariatelor din Plo
iești, Cimpina și Văleni, 
s-a înființat la Mizil Un 
sediu secundar, unde o 
dată pe lună, doi lucră
tori ai notariatului jude
țean rezolvă diverse acte 
pentru cetățenii din comu
nele Învecinate. Există 
preocuparea ca. în viitor, 
să fie înființate asemenea 
puncte de lucru și în alte 
orașe ale județului. în fe
lul acesta, oamenii vor fi 
scutiți de drumuri lungi 
pînă Ia Ploiești, iar cere
rile lor vor putea fi re
zolvate cu și mal mare o- 
perativitate.

Desigur, crearea unui 
cadru organizatoric cores
punzător este un pas im
portant în activitatea ce o 
desfășoară instituția cu

cetățeanul, însă numai qu 
aceasta, problema nu poa
te fi socotită rezolvată. Se 
cere un efort susținut din 
partea lucrătorilor din a- 
paratul de stat pentru sti
mularea dialogului cu o- 
pinia cetățenească. In u- 
nele compartimente ale 
Consiliului popular muni
cipal Ploiești, asupra că
rora ne-am oprit aten
ția, este evident efor
tul ca cererile și pro
punerile cetățenilor să 
fie soluționate operativ, 
competent. Prin deplasă

b b b b b
rămîn fără ecou. Iată, de 
pildă, întreprinderea co
munală Ploiești. Ion Vi- 
droiu, directorul acestei 
unități, ne-a prezentat o 
listă cu 316 propuneri fă
cute de cetățeni — unele 
de anul trecut sau din 
1969 — care se referă la 
mai buna gospodărire a 
orașului, oferind, în multe 
cazuri, soluții și participa
rea lor la acțiunile preco
nizate.

— Cite din acestea au 
fost aplicate ? — îl între-
băm.

■ ■ ■ ■
Se ridică, așadar, pro

blema responsabilității 
fiecărei întreprinderi Și 
instituții a consiliului 
popular, a fiecărui lucră
tor al instituției publice 
față de munca pe care o 
desfășoară. Ce se în- 
tîmplă cînd o insti
tuție nu rezolvă cererile 
care îi sint adresate ? 
Curg misivele către au
toritățile superioare, în
cep drumurile inutile. 
Semn că mecanismul dia
logului s-ă dereglat. Cî
teva exemple dintr-o altă

B O ■ Q B B B B B

In mecanismul relațiilor cu publicul

rile la fața locului, făcu
te de către factori de răs
pundere ai consiliului 
popular, multe dintre de
ficientele semnalate au 
fost înlăturate ; s-au în
ființat noi unități comer
ciale în cartierele Nord și 
Vest, au fost modificate 
traseele unor curse auto, 
s-a schimbat orarul unor 
servicii care lucrează cu 
publicul etc.

Unele întreprinderi și 
instituții lucrează încă 
greoi, totuși, probleme 
care ar putea fi soluțio
nate cu forțe proprii sînt 
supuse tărăgănării, cereri 
îndreptățite nu-și găsesc 
rezolvarea la timp, iniția
tive Și sugestii interesante

— Circa 30 la sută. Ce
lelalte vor fi analizate, 
studiate și apoi le vom 
finaliza.

Ci ltd anume, n-a putut 
să precizeze ! Aflăm că. 
pînă acum, aceste propu
neri au fost analizate, 
studiate și răsistudiate, 
numai in cadrul întreprin
derii, de vreo 30 de ori (!).

Nu este de mirare că, în 
ultima vreme, numărul 
propunerilor adresate a- 
cestei întreprinderi a scă
zut ; în schimb, a crescut 
numărul sesizărilor adre
sate comitetului executiv 
al consiliului popular, în 
care se arată deficiențele 
existente la I.C.P.

\ 
întreprindere a consiliu
lui popular sint edifi
catoare : V. Ciolan din 
Ploiești, str. Aviatorilor 
nr. 8, bloc 29, ap. 73, a a- 
dus la cunoștința între
prinderii erășenești de lo
cuințe și localuri, în au
gust 1970, că apartamen
tul în care locuiește a 
devenit inutilizabil, dato
rită igrasiei produse de 
unele defecțiuni de repa
rație. Dar nimeni nu s-a 
prezentat la fata locului, 
pentru a constata situa
ția și a lua măsuri în 
consecință. După citcva 
luni de așteptare, cel în 
cauză a trimis sesizări 
comitetului județean de 
partid și unor organe

centrale. Forurile respec
tive au constatat temeini
cia sesizării ; în timpul 
care a trecut de la cere
rea către I.L.L., imobilul 
se degradase și mai mult. 
Cazul a fost soluționat. 
De ce oare, pentru re
zolvarea unei probleme 
simple — care se putea 
realiza fără să mai fie 
angajate atitea autorități, 
fără ca cererea cetățeanu
lui să circule pe atitea 
trepte ierarhice — a fost 
nevoie, totuși, de o ase
menea intervenție ? Sem
nificative, în acest sens, 
sint și cîteva date cu
prinse într-o statistică 
prezentată la Consiliul 
popular al municipiului 
Ploiești : din 514 sesizări 
și reclamatii primite în 
acest an, doar 40 sînt a- 
dresate direct de către 
cetățeni consiliului popu
lar ; celelalte au sosit 
prin intermediul unor or
gane centrale sau locale, 
ierarhic superioare. Expli
cația acestui raport invers 
nu este alta decit consta
tarea repetată a defecțiu
nilor, a modului greoi de 
lucru, a tărăgănărilor la 
care ne referim doar în 
două exemple luate din 
întreprinderile subordo
nate consiliului popular 
municipal, dar care își 
fac loc în numeroase alte 
cazuri asemănătoare, ali- 
mentînd circulația peti
țiilor de tot felul către 
consiliul popular jude
țean, către organe centra
le.

Factorii de răspundere 
ai consiliului popular mu
nicipal, cu care am stat 
de vorbă, justifică numă
rul mare de sesizări adre
sate organelor centrale, 
arătînd că „oamenii nu 
au dreptate și mai încear
că și alte căi11. Nu spu
nem, nu. S-ar putea ca o 
parte dintre ei să proce
deze și așa. Dar trebuie 
să li se explice limpede, 
argumentat, atunci cînd 
solicitările sînt neînteme
iate. sau cînd situații o- 
biectiVe fac imposibilă 
rezolvarea lor. Se impune, 
deci, ca realizarea rapor
tului dintre cetățean si 
instituția publică să aibă 
loc in condițiile unei de
pline sincerități. Răs
punsul dat trebuie să

fie clar, să se fundamen
teze pe date certe, să lă
murească bine lucrurile, 
astfel incit, după o între
vedere avută cu un re
prezentant al instituției 
publice, cetățeanul să fie 
convins dacă are sau nu 
dreptate.

Am asistat la o audien
ță ținută de I. Trocaru, 
vicepreședinte al Comite
tului executiv al Consili
ului popular municipal 
?loiești. O cetățeană venise 
la reprezentantul primă
riei să solicite ajutor pen
tru obținerea unei locuin
țe. Solicitantei i s-a dat 
un răspuns vag — „să 
vedem, să mai analizăm11. 
După plecarea ei (se în
țelege, total nemulțumită 
de răspunsul primit), vi
cepreședintele ni s-a a- 
dresat : „Cunoaștem acest 
caz. este îndreptățită să 
primească locuință, dar, 
deocamdată, nu avem 
nici o posibilitate11. Dacă 
lucrurile stau așa, atunci 
considerăm că era de da
toria reprezentantului au
torității publice să-i 
arate, cu toată sincerita
tea, adevărul. Nici un 
fel de considerente 
umanitare nu pot justi
fica alimentarea unor 
speranțe fără acoperire : 
mult mai omenește ar fl 
fost, desigur, să i se spu
nă solicitantei, cinstit, 
cum stau lucrurile. „Re
zolvarea11 la care s-a re
curs nu folosește nici pe
tiționarei, nici instituției.

Perfecționarea continuă 
a relației instituție pu
blică — cetățean implică 
deci o responsabilitate 
sporită la nivelul fiecărei 
verigi în parte. Intr-ade
văr, nu este suficient ca 
reprezentanții comitetu
lui executiv să participe 
direct la acest dialog, ca 
primarul însuși să stea de 
vorbă cu oamenii ; sînt 
necesare un control per
manent, consecvent, asu
pra modului în care fie
care serviciu, fiecare în
treprindere sau instituție 
din subordinea Consiliului 
popular rezolvă proble
mele de competența sa, 
precum și o verificare a- 
tentă a muncii fiecărui 
funcționar.

Vasiie MIHAI 
Const. CAPRARU

Noi articole 
de uz gospodăresc 

produse 
de industria 

locală buzoiană
în primele 5 luni din acest an 

întreprinderea buzoiană „Meta
lurgica11 a realizat noi articole 
necesare unităților industriale și 
de uz gospodăresc. Astfel, s-au 
asimilat și introdus în procesul 
de fabricație noi tipuri de stin- 
gătoare de incendiu cu bioxid 
de carbon. Primul tip are o ca
pacitate de 3 litri și este desti
nat autoturismelor și autocami
oanelor, cel de-al doilea stingă- 
tor are 5 litri și este utilizat la 
autocisterne, iar al treilea, de 7 
litri, poate intra în dotarea au
tobuzelor. Trebuie relevat fap
tul că întreprinderea „Metalur- 
gica“-Buzău este singura din 
țară care produce astfel de stin- 
gătoare de incendiu.

Anul acesta, la întreprinderea 
buzoiană, în cadrul acțiunii de 
lărgire și diversificare a produc
ției un loc central îl ocupă con
strucția de mobilă. Garniturile 
pentru dormitoare, sufragerii și 
holuri se remarcă printr-o linie 
elegantă și un colorit plăcut. 
Una din realizările importan
te ale colectivului de la 
această întreprindere este ca
zanul pentru încălzit apă, desti
nat uzului casnic. Avînd o capa
citate de 50 de litri, cazanul este 
înzestrat cu o rezistență elec
trică și încălzește apa între 20 și 
90 grade. Temperatura se re
glează cu ajutorul unui termo- 
stat. Adăugind la aceste produse 
casnice obiectele de ceramică 
ornamentală executate de meș
terii din Minzălești și Calvini, 
covoarele și straiele țărănești din 
zona Gura Teghii, executate de 
meșteșugari la domiciliu, mate
rialele de construcții pentru uzul 
fiecărei locuințe se poate spune 
că întreprinderea de industrie 
locală „Flacăra11 din Buzău oferă 
beneficiarilor săi o gamă largă 
de sortimente de calitate.

G. RADU
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MARELE MITING IN CINSTEA DELEGA ȚIEI 

DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE ROMÂNE

Cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

Ca prieteni și tovarăși de luptă 
pentru cauza socialismului și co
munismului, ne bucurăm din ini
mă de aceste istorice realizări ale 
dumneavoastră. (Aplauze). Pen
tru toate aceste succese vă adre
săm cele mai calde felicitări și 
urăm poporului chinez să obțină, 
sub conducerea partidului său co
munist, sub steagul atotbiruitor al 
marxism-leninismului, noi și stră
lucite victorii în făurirea socialis
mului, în înflorirea patriei sale — 
Republica Populară Chineză. (A- 
plauze puternice).

Noi considerăm că succesele 
dumneavoastră sînt și ale noastre, 
așa cum realizările noastre sint și 
ale dumneavoastră — deoarece, cu 
cît fiecare țară socialistă se dez
voltă mai puternic, cu atît cresc 
prestigiul și forța socialismului în 
lume. (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși și prieteni,

Vizita oficială de prietenie pe 
care delegația de partid și guver
namentală română a făcut o în 
patria dumneavoastră este urma
rea firească a relațiilor de priete
nie și colaborare multilaterală din
tre partidele și țările noastre, din
tre popoarele român șl chinez. A- 
ceastă prietenie își are rădăcini în 
trecutul revoluționar al popoare
lor noastre, în faptul că, în de
cursul anilor, revoluționarii ro
mâni și chinezi s-au întrajutorat 
în lupta de clasă. O dată cu tre
cerea la făurirea socialismului în 
România și China, prietenia și co
laborarea dintre partidele, țările 
și popoarele noastre au deve
nit mai puternice, de nezdrun
cinat. (Aplauze prelungite). Trăi
nicia acestor relații rezidă în fap
tul că ele se întemeiază pe princi
piile marxism-leninismului și ale 
internaționalismului proletari pe 
deplina egalitate în drepturi și 
respectul reciproc al independen
ței și suveranității naționale, pe 
neamestecul în treburile interne 
și pe intrajutorarea tovărășească. 
(Aplauze puternice).

Intîlnirea deosebit de cordială 
pe care am avut-o cu tovarășul 
Mao Tzedun, cu tovarășul său de 
luptă apropiat, tovarășul Lin Biao, 
și cu ceilalți tovarăși din conduce
rea de partid și de stat a Repu
blicii Populare Chineze, convorbi
rile purtate cu acest prilej, precum 
și discuțiile conducătorilor de 
partid și de stat români cu tova
rășul Ciu En-lai și cu alți condu
cători de partid și de stat chinezi 
au reliefat puternica dezvoltare a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre partidele și țările noastre.

Am constatat cu satisfacție că, 
în ultimii ani, s-au obținut rezul
tate însemnate în extinderea 
schimburilor și colaborării econo
mice și tehnico-științifice, precum 
și în alte domenii de activitate. în 
cursul convorbirilor au fost, de 
asemenea, abordate o serie de 
probleme de interes comun ale 
vieții internaționale contempo
rane.

Convorbirile s-au încheiat cu 
succes. în comunicatul comun ro- 
mâno-chinez se subliniază hotă- 
rîrea ambelor părți „de a întări 
mai departe prietenia militantă și 
unitatea de luptă dintre cele două 
partide, țări și popoare, de a lărgi 
relațiile de colaborare în diferite 
domenii'". De asemenea, în proble
mele fundamentale ale dezvoltării 
revoluționare contemporane, ale 
luptei contra imperialismului și 
reacțiunii și pentru transformarea 
revoluționară a lumii pe calea so
cialismului, s-a constatat identi
tate sau păreri apropiate.

în comunicat se menționează ho- 
tărîrea ambelor părți de a întări 
colaborarea între ele și de a se aju
ta reciproc în lupta împotriva im
perialismului ,și pentru făurirea so
cialismului, precum și de a veni in 
sprijinul tuturor popoarelor caro 
luptă pentru eliberare națională și 
pentru întărirea independenței și 
suveranității lor. (Vii și puternice 
aplauze).

Folosesc acest prilej pentru a ex
prima încă o dată cele mai calde 
mulțumiri pentru ajutorul pe care 
ni l-a acordat China populară în 
învingerea greutăților pricinuite de 
calamitățile naturale de anul tre
cut, precum și pentru creditul ce 
ne-a fost oferit de țara dumnea
voastră în condiții deosebit de a- 
vantajoase și care constituie un 
puternic sprijin pentru construirea 
socialismului în România. (A- 
plauze prelungite).

Partidul Comunist și guvernul 
țării noastre dau o înaltă apreciere 
relațiilor dintre partidele și popoa
rele noastre. Fără îndoială că pro
gresul ambelor țări pe drumul fău
ririi socialismului va evidenția noi 
posibilități de dezvoltare a colabo
rării în toate domeniile de activita
te, ceea ce corespunde intereselor 
partidelor, țărilor și popoarelor 
noastre, cauzei socialismului și pă
cii în lume. (Aplauze puternice).

Stimați tovarăși.

Doresc să vă înfățișez, foarte pe 
scurt, unele realizări și preocupă
rile poporului român. în cei aproa
pe 27 de ani care au trecut de la 
eliberarea țării de sub jugul fas
cist, sub conducerea partidului co
munist, clasa muncitoare, întregul 
popor român au lichidat pentru 
totdeauna clasele exploatatoare și 
au făurit societatea socialistă.

Am realizat cu succes planul 
cincinal 1966—1970 și am trecut la 
înfăptuirea programului elaborat de 
Congresul al X-lea al partidului 
nostru. In anii 1971—1975, preve
dem ca producția industrială să 
crească într-un ritm anual de circa 
12 la sută, iar agricultura de 7—8 
la sută. în acest scop, aproape 32 
la sută din venitul național va fi 
alocat pentru investiții și alte acu
mulări. Acordăm o mare atenție 
științei și invățămîntului, factor de 
seamă în făurirea socialismului. 
Totodată, urmărim ca realizările în 
dezvoltarea economică și socială a 
țării să ducă la creșterea bunăstării 
materiale și culturale a întregului 
popor.

Ne preocupăm permanent de în
tărirea partidului, a rolului său 
conducător în construirea socialis
mului, de întărirea legăturilor sale 
cu clasa muncitoare și cu toți oa
menii muncii de la orașe și sate.

în același timp, pornind de la 
teza marxist-leninistă după care 
făurirea comunismului nu poate fi 
decît rodul activității creatoare a 
maselor populare, acționăm pentru 
participarea activă a clasei munci
toare, a țărănimii cooperatiste, a 
intelectualității legate de popor la 
conducerea vieții economico-socia- 
le. în acest fel, înfăptuim în prac
tică democrația socialistă care este 
cu mult superioară oricărei demo
crații burgheze.

Poporul român este ferm hotărît 
ca, sub conducerea partidului său 
comunist, în strînsă colaborare cu 
țările socialiste, să meargă neabă
tut pe calea socialismului și comu
nismului, să-și făurească o viață 
liberă, independentă și fericită. 
(Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,

Trăim o epocă de mari transfor
mări revoluționare. în lume clasa 
muncitoare și uriașe forțe sociale 
se ridică cu hotărîre la lupta îm
potriva exploatării, a imperialismu
lui, colonialismului și neocolonia- 
lismului. Pe toate continentele, 
lupta de eliberare națională și so
cială crește în intensitate.

Pe drumul deschis de Marea Re
voluție Socialistă din Octombrie, 
înfăptuită sub conducerea Partidu
lui Comunist făurit de Lenin — 
revoluție care a inaugurat o nouă 
eră în istoria omenirii — au pășit 
noi popoare. O importanță istorică 
a avut victoria revoluției în China, 
care a determinat o schimbare ra
dicală a raportului de forțe, pe a- 
rena internațională și a dat un nou 
avînt luptei de eliberare socială și 
națională a popoarelor. Crește am
ploarea luptei popoarelor împotriva 
imperialismului, a politicii sale de 
forță și dictat, de amestec brutal 
în treburile altor state. Iată de ce 
noi apreciem că perspectivele luptei 
antiimperialiste și pentru socialism 
sînt minunate. După cum a arătat 
și tovarășul Mao Tzedun, „lumea 
progresează, viitorul esta luminos 
și nimeni nu poate schimba această 
tendință generală a istoriei". (Vii 
aplauze).

Este adevărat că cercurile reac
ționare imperialiste mai provoacă 
încă mari suferințe popoarelor, că 
atît timp cît mai există imperia
lismul se menține pericolul unui 
nou război mondial. Dar viața, e- 
venimentele internaționale demon
strează cu putere că au apus pen
tru totdeauna vremurile cind impe
rialiștii acționau după bunul lor 
plac. Noi considerăm că dacă țările 
socialiste, toate popoarele care do
resc să fie independente și toate 
forțele antiimperialiste vor acționa 
cu fermitate, ele sînt cu mult su
perioare imperialismului și pot a- 
sigura pacea.

România militează pentru depă
șirea divergențelor existente și 
dezvoltarea colaborării dintre ță
rile socialiste, pentru afirmarea tot 
mai puternică în relațiile dintre 
ele a principiilor marxist-leniniste 
ale egalității în drepturi, respectă
rii independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în trebu
rile interne, solidarității și întraju
torării tovărășești.

Apreciem, de asemenea, că țările 
în curs de dezvoltare, și în general 
țările mici și mijlocii, pot juca un 
rol important în viața internațio
nală. Soluționarea problemelor ma
jore ale lumii de astăzi impune 
participarea activă a tuturor sta
telor — fie ele mari, mici sau mij
locii. (Aplauze puternice).

Țâra noastră acordă o mare în
semnătate participării Republicii 
Populare Chineze la rezolvarea tu
turor problemelor internaționale. 
Salutăm dezvoltarea relațiilor Chi

nei Populare cu alte state ; noi ve
dem în aceasta o contribuție la 
cauza securității internaționale și a 
păcii în lume. România consideră 
că esta timpul ca Republica Popu
lară Chineză să-și ocupe locul le
gitim în Organizația Națiunilor 
Unite și în celelalte organisme in
ternaționale. Susținem cu fermi
tate cererea dreaptă a Republicii 
Populare Chineze pentru retragerea 
trupelor Statelor Unite ale Ameri- 
cii din Taivan — parte integrantă a 
Chinei.

După cum se știe, țara noastră a 
acordat și acordă întregul său spri
jin luptei poporului vietnamez îm
potriva agresiunii imperialismului 
american. Sprijinim, de asemenea, 
lupta dreaptă a popoarelor laoțian 
și cambodgian. Ne pronunțăm pen
tru retragerea totală a trupelor 
S.U.A. din Vietnam, din întreaga 
Indochină. Popoarele vietnamez, 
khmer și laoțian să fie lăsate să-și 
hotărască dezvoltarea așa cum o 
doresc ! (Aplauze puternice, înde
lungate).

Țara noastră se pronunță în mod 
statornic pentru încetarea conflic
tului din Orientul Mijlociu, pent-u 
retragerea trupelor israeliene din 
teritoriile arabe ocupate, pentru o 
reglementare care să asigure inde
pendența și securitatea tuturor sta
telor din această zonă. în același 
timp, considerăm că este necesar 
să se asigure soluționarea proble
mei populației palestinene în con
formitate cu interesele sale națio
nale. (Aplauze puternice).

Acționînd în spiritul coexistenței 
pașnice, România își extinde rela
țiile cu toate statele fără deosebire 
de orinduire social-politică. La te
melia raporturilor cu toate țările 
lumii, noi situăm în mod ferm 
principiile independenței și suve
ranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, egalității și a- 
vantajului reciproc — principii care 
se afirmă tot mai larg în viața in
ternațională ca singurele în mă
sură să asigure cu adevărat o co
laborare rodnică între state și na
țiuni, întărirea păcii și securității 
popoarelor.

Ca țară europeană, ne preocupăm 
pentru realizarea securității pe a- 
cest, continent, pentru eliminarea 
forței și a amenințării cu forța, 
împotriva oricărui amestec în tre
burile interne ale vreunui stat. De 
asemenea, acționăm cu perseve
rență pentru realizarea unor rela
ții de prietenie și colaborare între 
țările balcanice. Considerăm că o 
mare importanță pentru securitatea 
europeană au recunoașterea, de că
tre toate statele, a Republicii De
mocrate Germane și stabilirea de 
relații cu aceasta pe baza dreptului 
internațional. Partidul Comunist 
Român și Republica Socialistă 
România militează cu hotărîre pen
tru înfăptuirea dezarmării genera
le și totale, pentru interzicerea 
completă și distrugerea totală a ar
melor nucleare. (Vii aplauze).

Dragi tovarăși,

O caracteristică deosebit de im
portantă a zilelor noastre o con
stituie dezvoltarea tot mai puter
nică a mișcării revoluționare și a 

Aspect din timpul mitingului

partidelor comuniste și muncito
rești, creșterea rolului lor în viața 
politică a țărilor respective, în 
lupta generală împotriva imperia
lismului, pentru cauza progresului 
social și păcii în lume. Este cunos
cut că fiecare partid comunist ac
ționează în condiții istorice, eco- 
nomico-sociale diferite de la țară 
la țară. Viața arată că, pentru a 
conduce cu succes lupta revoluțio
nară, activitatea de construcție so
cialistă — partidele comuniste și 
muncitorești trebuie să țină per
manent seama de particularitățile 
țării în care acționează, ale etapei 
de dezvoltare istorică. De aici de
curge necesitatea ca fiecare partid 
comunist să-și elaboreze de sine 
stătător linia politică, strategia si 
tactica de luptă. în condițiile de 
astăzi, existența unui centru în 
mișcarea comunistă și muncito
rească nu mai este nici necesară 
și nici posibilă. (Vii aplauze). Re
lațiile dintre partidele comuniste 
și muncitorești trebuie să se înte
meieze pe principiile marxism- 
leninismului și internaționalismu
lui proletar, pe deplină egalitate 
în drepturi și autonomia fiecăruia, 
excluzîndu-se orice forme de a- 
mestec în treburile interne ale al
tor partide, pe stimă și încredere 
reciprocă, pe dezvoltarea solidari
tății și întrajutorării tovărășești.

Partidul Comunist Român a- 
șează în mod consecvent aceste 
principii la baza relațiilor sale cu 
celelalte partide comuniste și mun
citorești, militează activ pentru de
pășirea actualelor dificultăți din 
mișcarea comunistă și pentru în
tărirea coeziunii ei în lupta îm
potriva imperialismului, pentru 
pace și progres social. Totodată, 
noi dezvoltăm colaborarea cu alte 
partide socialiste și mișcări revo
luționare, de eliberare națională, 
progresiste și democratice, cu toa
te forțele antiimperialiste. (Aplauze 
puternice).

Dragi tovarăși Și prieteni,

Mîine vom încheia vizita noas
tră — scurtă, dar deosebit de fruc
tuoasă — în frumoasa și ospitalie
ra dumneavoastră țară. Ne vom 
întoarce acasă ducînd cu noi ima
ginea unei țări în plin avînt pe 
calea construcției socialiste, a unui 
popor hotărît ca, sub conducerea 
partidului său comunist, să-și fău
rească un viitor luminos Vom 
purta întotdeauna în inimile noas
tre și vom împărtăși poporului ro
mân căldura sentimentelor și en
tuziasmul cu care am fost primiți 
și care vor face să strălucească tot 
mai puternic prietenia trainică 
dintre partidele și popoarele noa
stre. îmi exprim convingerea că 
întîlnirile și convorbirile pe care 
le-am avut împreună în aceste 
zile marchează un moment de im
portanță istorică în dezvoltarea 
continuă a relațiilor dintre parti
dele și țările noastre, a colaborării 
în toata domeniile de activitate, 
spre binele ămbelor popoare, al 
cauzei generale a socialismului și 
păcii în lume. (Aplauze puter
nice).

în încheiere, doresc să urez Par
tidului Comunist Chinez și între
gului popor chinez noi și mari 
succese în vasta operă de făurire 
a socialismului, de ridicare a bu
năstării oamenilor muncii, de în
florire a Republicii Populare Chi
neze. (Aplauze prelungite).

Vă urez tuturor multă fericire și 
sănătate ! (Aplauze îndelungate).

Trăiască prietenia de nezdrunci
nat dintre partidele, țările și po
poarele român și chinez ! (Aplauze i 
puternice, îndelungate, repetate). I

Cuvintarea tovarășului 
Ciu En-lai

(Urmare din pag. I)

sine stătătoare, în politica de bi
zuire pe propriile forțe, veți putea 
înainta cu siguranță din victorie 
in victorie. (Aplauze).

Poporul român condamnă con
secvent agresiunea imperialismului 
american în Indochina, sprijină cu 
fermitate popoarele vietnamez, 
cambodgian și laoțian în războiul 
lor de rezistență împotriva agre
siunii americane și pentru salvarea 
națională. Poporul român se opu
ne cu fermitate agresiunii armate, 
sub orice pretext, împotriva altor 
țări și sprijină în mod activ po
poarele asuprite în lupta lor de 
rezistență împotriva ocupanților 
străini. Poporul român se pronunță 
pentru egalitate între toate țările, 
mari sau mici, se opune promovă
rii politicii de forță și monopoli
zării treburilor internaționale de 
către „superputeri", sprijină po
poarele din diferite țări în lupta 
împotriva colonialismului și neo- 
colonialismului. Această poziție 
justă a dumneavoastră se bucură 
de apreciere pe plan internațional.

Dragi tovarăși români,

Marea revoluție culturală pro
letară din țara noastră a obținut 
victorii mărețe. Dictatura proleta
riatului în țara noastră s-a con
solidat și mai mult, partidul nos
tru s-a purificat și a devenit mai 
puternic. în fizionomia spirituală 
a maselor populare s-au petrecut 
profunde schimbări, întreaga țară 
prezentînd un tablou de prospe
ritate. în prezent, poporul nostru, 
unit în jurul Comitetului Central 
al partidului, avînd drept condu
cător pe președintele Mao și drept 
adjunct pe vicepreședintele Lin 
Biao, studiază cu seriozitate mar- 
xism-leninismul și gîndirea lui 
Mao Tzedun, își ridică nivelul de 
conștiință în ce privește conti
nuarea revoluției în condițiile 
dictaturii proletariatului, promo
vează revoluția, stimulează pro
ducția, munca și pregătirile împo
triva războiului, duce cu seriozi
tate și în condiții bune lupta, cri
tica, transformarea, continuă să 
îndeplinească sarcinile de luptă 
trasate de Congresul al IX-lea al 
partidului nostru, întîmpină cu noi 
realizări ale revoluției socialiste și 
construcției socialiste cea de-a 50-a 
aniversare a creării Partidului Co
munist Chinez și convocarea celei 
de-a IV-a legislaturi a Adunării 
Naționale a reprezentanților popu
lari.

Tovarăși și prieteni,

Actuala situație internațională 
se prezintă excelent. Situația se 
dezvoltă așa cum a arătat tova
rășul Mao Tzedun în declarația sa 
solemnă din 20 mai 1970 : „Perico
lul unui nou război mondial exis
tă încă și popoarele din toate ță
rile trebuie să fie pregătite. Dar, 
tendința principală a lumii de as
tăzi o constituie revoluția".

Eroicele popoare vietnamez, 
cambodgian și laoțian, unindu-se 

în mod strîns și luptînd umăr la 
umăr, au obținut una după alta 
victorii strălucite în războiul lor de 
rezistență împotriva agresiunii a- 
mericane și pentru salvarea națio
nală, demonstrînd pe deplin forța 
incomparabilă a războiului popu
lar. îndeosebi, marea victorie de la 
șoseaua nr. 9 a zădărnicit planul 
guvernului Nixon de „vietnamiza- 
re" a războiului, dînd o lovitură 
grea imperialismului american. 
Marile victorii ale celor trei popoa
re indochineze au încurajat consi
derabil popoarele lumii în lupta lor 
revoluționară antiimperialistă și au 
dat un exemplu strălucit de înfrîn- 
gere a agresiunii țărilor mari de 
către țările mici.

Lupta popoarelor coreean, japo
nez și chinez și a celorlalte popoare 
din Asia împotriva reînvierii mili
tarismului japonez, pus la cale de 
către reacțiunea americano-japone- 
ză, se dezvoltă în profunzime. 
Reacțiunea japoneză încearcă za
darnic să reînvie visul vechi al 
„sferei de co-prosperitate a marii 
Asii de est". Ea propovăduiește în 
mod zelos spiritul reacționar al sa
murailor, folosește din nou pe ve
chii militariști, sporește în mod 
considerabil cheltuielile militare, 
proclamă în mod gălăgios că „spa
țiul vital" al Japoniei înglobează 
Coreea, nord-estul și Taivanul Chi
nei pînă la strîmtoarea Malacca. 
Militarismul japonez reînviat caută 
să acționeze, a devenit un dușman 
periculos al popoarelor din Asia. 
Așa cum popoarele din Europa au 
suferit profund de pe urma fascis
mului german, în memoria popoa
relor din Asia rămîn încă proas
pete catastrofele produse de mili
tarismul japonez. De aceea, lupta 
fermă împotriva militarismului ja
ponez constituie sarcina arzătoare 
actuală a popoarelor din Asia, ea 
fiind în interesul lor comun. (A- 
plauze puternice).

în Orientul Mijlociu, lupta po
poarelor arabe, în special lupta po
porului palestinean, împotriva a- 
gresorilor americano-israelieni, se 
dezvoltă în profunzime. Dincolo 
de Pacific, marele popor a- 
merican se trezește și, prin lupta 
dusă sub diferite forme, a inițiat 
o furtună revoluționară împotriva 
politicii de agresiune și de război 
și a discriminării rasiale promo
vate de guvernul Nixon, se solida
rizează și-și coordonează acțiunile 
cu popoarele din Indochina și din 
restul lumii în lupta revoluționară 
antiimperialistă, lovind cu putere, 
dinăuntrul Statelor Unjte, domina
ția reacționară a imperialismului 
american.

Țările mijlocii și mici din lumea 
întreagă se unesc tot mai mult în 
lupta împotriva hegemoniei „su- 
perputerilor", pentru apărarea in
tereselor naționale și suveranității 
de stat, care devine un curent re
voluționar irezistibil. O serie de 
țări din America Latină acționează 
în mod unitar, luptă în comun îm
potriva hegemoniei, apără cu fer
mitate dreptul lor asupra apelor te
ritoriale cu o lățime de 200 mile 
marine.

Țările exportatoare de petrol din 
Asia, Africa și America Latină, o- 

punîndu-se exploatării șl Jefuirii 
imperialiste, au obținut victorii în 
lupta pentru ridicarea prețului la 
petrol și a taxelor vamale.

Cea de-a IlI-a Conferință a ță
rilor neangajate a condamnat e- 
nergic amestecul în treburile in
terne ale altor țări și monopoliza
rea vieții internaționale de către 
„superputeri". A cunoscut, de ase
menea, o nouă dezvoltare lupta 
multor țări din Europa care s-au 
unit sub diferite forme în rezis
tența împotriva agresiunii, contro
lului, intervenției și ofensării de 
către marile puteri. Practica luptei 
popoarelor din diferite țări dove
dește că „superputerea" nu este de 
temut. Dacă îi ții piept, ea nu este 
ceva, extraordinar. Dacă ne unim 
cu toții în lupta împotriva sa, ea 
va fi și mai neputincioasă. Atîta 
timp cît se unesc, se sprijină reci
proc și perseverează în luptă, țările 
mijlocii și mici se vor putea trans
forma din slabe în puternice, din 
mici în mari, și vor putea în mod 
sigur să înfrîngă agresiunea ma
rilor puteri.

Poporul chinez susține cu con
secvență internaționalismul prole
tar, se opune asupririi celor mici 
de către cei mari, împotriva ofen
sării celor slabi de către cei puter
nici și se pronunță pentru egali
tate între toate țările mari sau 
mici. în relațiile între ele, indife
rent dacă sistemele lor sociale sînt 
aceleași sau nu, statele trebuie să 
respecte cu strictețe principiile in
tegrității teritoriale și suveranită
ții, neagresiunii, neamestecului în 
treburile interne, egalității și avan
tajului reciproc, ale coexistenței 
pașnice. China nu va acționa nici
odată ca „superputere", nici în 
prezent și nici în viitor. Noi vom 
sta întotdeauna alături de țările și 
popoarele asuprite, opunîndu-ne în 
mod ferm politicii de forță a „su- 
perputerilor".

Sub loviturile violente ale furtu
nii luptelor revoluționare ale po
poarelor lumii, imperialismul ame
rican și lacheii lui se află la cum
plită strîmtoare atît în țară, cît și 
în străinătate, sînt sfîșiațl de 
nenumărate contradicții, se află în- 
tr-o izolare fără precedent și s-au 
împotmolit în crize politice și eco
nomice tot mai adinei. Dar, natura 
imperialismului nu se va putea 
schimba. El va continua să săvîr- 
șească acte de agresiune și expan
siune, zvîrcolindu-se cu înverșu
nare. Popoarele din toate țările 
trebuie să fie pe deplin conștiente 
de faptul că pe drumul înainte vor 
mai întîmpină diferite greutăți și 
obstacole. Atît timp cît va exista 
imperialismul, se va menține și 
pericolul izbucnirii unui război 
mondial. Trebuie să ne ridi
căm vigilența și să fim pregătiți. 
(Aplauze).

Tovarăși și prieteni,

în îndelungata luptă revoluțio
nară, între poporul chinez și po
porul român s-a statornicit o prie
tenie profundă. Ne-am sprijinit în
totdeauna și am nutrit sentimente 
de simpatie reciprocă. în lupta sa 
revoluționară din trecut, poporul 
chinez s-a bucurat de solidaritatea 
poporului român. în construcția so
cialistă de astăzi, el a primit, de 
asemenea, ajutorul poporului ro
mân. România se pronunță cu con
secvență pentru restabilirea drep
turilor legitime ale țării noastre în 
O.N.U. și condamnă ocuparea teri
toriului țării noastre — Taivanul, 
de către imperialismul american. 
Pentru aceasta, exprimăm mulțu
mirile noastre sincere. (Vii și pu
ternice aplauze).

Constatăm cu bucurie că, în ulti
mii ani, relațiile dintre partidele, 
țările și popoarele noastre au cu
noscut o foarte mare dezvoltare. 
Aceasta corespunde nu numai in
tereselor popoarelor noastre, ci și 
intereselor popoarelor revoluțio
nare ale lumii. Relațiile noastre 
sînt întemeiate pe marxism-leni
nism și internaționalism proletar și 
rezistă la încercări. Tovarăși ro
mâni, puteți fi convinși că în lupta 
voastră împotriva intervenției și a- 
gresiunii din afară, în lupta pentru 
menținerea independenței naționale 
și a suveranității țării, în lupta 
pentru construirea socialismului, 
poporul chinez va fi totdeauna 
prietenul vostru de încredere. Spri
jinim cu fermitate lupta voastră 
dreaptă. (Aplauze îndelungate).

Trăiască prietenia revoluționară 
șl unitatea de luptă dintre poporul 
chinez și poporul român ! (Vii și 
puternice aplauze).

Trăiască marxism-leninismwil 
(Vii și puternice aplauze).
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VIZITA IN R. P. CHINEZĂ A DELEGAȚIEI 
DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE ROMÂNE 

CONDUSE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Recepție oferită de tovarășul NicoJae Ceaușescu 

și soția sa, Elena Ceaușescu

4498 săli de clasă 
în construcție 

pe tot cuprinsul țării
VOR FI TOATE LA DISPOZIȚIA 

ȘCOLILOR IN TOAMNĂ?

Marți seara, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și soția 
sa, Elena Ceaușescu, au oferit o 
recepție în marea sală a Palatului 
Adunării Reprezentanților Popu
lari din întreaga Chină, în onoa
rea Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez și a Consi
liului de Stat al Republicii Popu
lare Chineze.

La recepție, din partea chineză 
au participat: Ciu En-lai, membru 
al Comitetului permanent al Birou
lui Politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, 
premierul Consiliului de Stat, Cian 
Cin, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, soția președin
telui Mao Tzedun, Huan Iun-sen, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, șeful Marelui Stat 
Major al Armatei Populare Chi
neze de Eliberare, Iao Ven-iuan, 
membru al Biroului Politic, Li 
Sien-nien, membru al Biroului Po
litic, vicepremier al Consiliului de 
Stat, Ie Cien-in, membru al Birou
lui Politic, vicepreședinte al Comi
siei militare din cadrul C.C. al P.C.

• Chinez, Ie Ciun, membru al Birou
lui Politic, soția vicepreședintelui 
Lin Biao, U Fa-sien, Li Tso-pen, 
Ciu Ui-tso, membri ai Biroului Po
litic, adjuncți ai șefului Marelui 
Stat Major al Armatei Populare 
Chineze de Eliberare, Li Te-sîn, 
membru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P. C. Chinez, Go Mo
jo, membru al C.C. al P.C. Chinez, 
vicepreședinte al Comitetului Per
manent al Adunării Reprezentan
ților Populari din întreaga Chină, 
Ken Biao, membru al C.C. al P.C. 
Chinez, șeful secției relații exter
ne a C.C. al P.C. Chinez, Ci Pîn- 
fei, ministru ad-interim al aface
rilor externe, U De, membru al 
C.C. al P.C. Chinez, al doilea se
cretar al Comitetului de partid o- 
rășenesc Pekin, vicepreședinte al 
Comitetului Revoluționar orășe
nesc, Ten In-ciao, soția premieru
lui Ciu En-lai, Cian Hai-fun, am
basadorul R. P. Chineze la Bucu
rești, și alte persoane oficiale chi
neze.

Din partea română au participat 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Miniștri, Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Dumitru Popa, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului municipal de partid Bucu
rești, primarul general al Capita
lei, Ion Iliescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., precum și Aurel 
Duma, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Pekin.

La masa de onoare, alături de 
conducătorii de partid și de stat 
români și chinezi, au luat loc prin
țul Norodom Sianuk, șeful statului 
Cambodgia, președintele FUNK, și 
soția sa. Au fost prezenți șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați la 
Pekin, membri ai ambasadei ro
mâne, ziariști chinezi și români, 
corespondenți și trimiși speciali ai 
presei internaționale.

Fundalul sălii era pavoazat cu 
drapelele de stat ale Republicii 

Pretutindeni, tn timpul vizitei, simpatie și dragoste, primire călduroasa

Socialiste România și Republicii 
Populare Chineze.

în timpul recepției, fanfara mi
litară a interpretat cîntece româ
nești și chineze.

în cadrul recepției, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie și cordialitate, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ciu En-lai au 
rostit toasturi. Au fost intonate im
nurile de stat ale celor două țări.

In toastul său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, du»ă ce 
a salutat în mod cordial prezența 
la recepție a premierului Ciu En- 
lai, a tovarășei Cian Cin și a ce
lorlalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat a Republicii Popu
lare Chineze, a spus :

„Am petrecut pe pămîntul fru
moasei dumneavoastre patrii zile 
minunate ; ne-am întilnlt cu sule 
și sute de mii de cetățeni ai capi
talei Republicii Populare Chineze, 
ai Nankin-ului și Șanhai-ului, cu 
oameni ai muncii din unități indus
triale și agricole, instituții de în- 
vățămint și de artă ; am avut pri
lejul de a cunoaște nemijlocit rea
lizările și preocupările poporului 
chinez, puternicul avint creator cu 
care el înfăptuiește astăzi politica 
partidului său comunist, de dezvol
tare și înflorire a Chinei populare. 
Pentru noi a constituit un motiv 
de adîncă satisfacție să constatăm 
marile progrese pe care țara dum
neavoastră le-a obținut în toate do
meniile de activitate. Sînt succese 
care ne bucură în mod sîncer, ca 
și pe toți prietenii Chinei populare, 
și pentru care vă felicităm, dragi 
tovarăși, încă o dată, din toată 
inima".

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Doresc, totodată, să remarc im
portantele rezultate cu care în
cheiem această vizită. Convorbirile 
deosebit de cordiale j?e car.e Ig-atn 
avut cu tovarășii Mao* Tzedun, Lin 
Biao, Ciu En-lai și ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și de stat 
a Republicii Populare Chineze au 
fost rodnice, s-au desfășurat în spi
ritul tovărășesc, de stimă, încre
dere și înțelegere reciprocă, carac
teristic relațiilor dintre partidele, 
țările și popoarele noastre. Aceste 
convorbiri ne-au permis să facem 
un larg și util schimb de păreri cu 
privire la evoluția ascendentă a re
lațiilor dintre România și China — 
pe plan politic, economic, în toate 
domeniile de activitate — să evi
dențiem noi posibilități de a adinei 
și dezvolta, in continuare, prin efor
turi comune, prietenia și colabo
rarea dintre partidele noastre, din
tre popoarele român și chinez. Am 
abordat, de asemenea, o serie de 
probleme actuale ale vieții interna
ționale de interes reciproc. ,

Așa cum reiese și din comunica
tul comun, am căzut de acord să 
Întărim colaborarea noastră in 
lupta împotriva imperialismului, să 
contribuim la cauza socialismului și 
păcii intre popoare.

Cred că sint in asentimentul 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Ciu En-lai, apreciind că această 
vizită, convorbirile pe care le-am 
avut se vor înscrie ca un moment 
istoric în dezvoltarea relațiilor 
prietenești dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, că ele servesc 
cauzei generale a socialismului și 
colaborării intre forțele antiimpe- 

rialiste, intre toate popoarele lu
mii".

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Vizita noastră se apropie de 
sfirșit. Mîine vom părăsi țara dum
neavoastră, ducind c-u noi cele mai 
frumoase impresii despre munca, 
hărnicia și iscusința poporului chi
nez. despre ospitalitatea sa desăvîr- 
șită, despre puternicele manifestări 
dc prietenie cu care am fost întîm- 
pinați pretutindeni — expresie a 
relațiilor bune dintre popoarele 
noastre, a dorinței lor de a le dez
volta continuu.

Aș dori, încă o dată, să exprim 
mulțumirile noastre cordiale con
ducerii de partid și de stat a Re
publicii Populare Chineze, personal 
tovarășului Mao Tzedun ; doresc, 
de asemenea, să mulțumesc celor
lalți conducători de partid și de 
stat ai Republicii Populare Chine
ze, și tovarășului Ciu En-lai, per
sonal, care ne-a întovărășit de alt
fel în tot cursul vizitei pe care am 
făcut-o în Republica Populară Chi
neză, pentru condițiile minunate ce 
ni s-au asigurat în tot timpul șe
derii în țara dumneavoastră. Tot
odată, adresez cele mai calde mul
țumiri tuturor locuitorilor orașelor 
prin care am trecut, tuturor oame
nilor muncii din întreprinderile și 
instituțiile pe care le-am vizitat.

Așteptăm cu plăcere să dați curs 
invitației noastre ca o delegație de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Populare Chineze să viziteze 
țara noastră — și șîntem încredin
țați că se va simți la fel de bine 
cum ne-am simțit noi aici, că va 
putea constata, ia rindul ei, că 
poporul nutrește aceleași calde sen
timente de stimă și prietenie față 
de marele popor chinez".

Exprimînd convingerea că rela
țiile prietenești dintre cele două 
partide și țări vor cunoaște o con
tinuă înflorire, în interesul ambe
lor popoare, al cauzei socialismu
lui, al luptei împotriva imperialis
mului, pentru apărarea păcii, to
varășul Nicolae Ceaușescu a toas
tat in sănătatea tovarășului Mao 
Tzedun și a soției sale, în sănăta
tea tovarășului Lin Biao și a so
ției sale, in sănătatea tovarășului 
Ciu En-lai și a soției sale, în să
nătatea celorlalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat a Re
publicii Populare Chineze ; de a- 
semenea, a toastat în sănătatea șe
fului statului Cambodgia, prințul 
Norodom Sianuk, și a soției sale, 
prezenți la recepție, precum și a 
membrilor corpului diplomatic și 
a soțiilor lor ; tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a toastat, de asemenea, 
pentru poporul chinez, pentru co
laborarea multilaterală dintre Par
tidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Chinez, dintre popoarele 
român și chinez, pentru triumful 
cauzei socialismului, colaborării 
între popoare și păcii în lume.

In toastul său, tovarășul 
Ciu En-lai a spus : Delegația de 
partid și guvernamentală română, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, își va încheia vizita în 
țara noastră și va părăsi mîine 
Pekinul. Adineauri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rostit multe 
cuvinte calde și prietenești la adre
sa partidului nostru, a țării noastre 
și a poporului nostru, exprimînd 
sentimentele de prietenie frățească 

Pe care le nutrește poporul român 
față de poporul chinez. La această 
recepție grandioasă, în numele pre
ședintelui Mao Tzedun și al apro
piatului său tovarăș de luptă, vice
președintele Lin Biao, în numele 
Partidului Comunist Chinez, al gu
vernului chinez și al poporului chi
nez vă exprim mulțumiri sincere.

Referindu-se, in continuare, la 
intilnirile cordiale, prietenești ale 
conducătorilor de partid și de stat 
români și chinezi, vorbitorul a re
levat că în cadrul convorbirilor 
„s-a efectuat un schimb util de 
păreri asupra dezvoltării pe mai 
departe a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre China și Româ
nia și asupra altor probleme de 
interes comun. In țara noastră, to
varășii români au vizitat orașele 
Pekin, Nankin și Șanhai, au fost la 
fabrici, uzine, intr-o comună popu
lară și un institut de învățămînt, 
precum și la alte obiective, bucu- 
rîndu-se peste tot de o primire 
călduroasă și cordială din partea 
maselor largi revoluționare din 
țara noastră. Vizita dumneavoastră 
constituie un mare eveniment în 
relațiile chino-române, aducînd o 
contribuție importantă la dezvol
tarea prieteniei revoluționare și a 
solidarității de luptă dintre parti
dele, țările și popoarele noastre".

Vorbitorul a subliniat apoi faptul 
că poporul chinez, „călăuzindu-se 
după politica de a se bizui pe pro
priile forțe și de a lupta cu dîrze- 
nie, așa cum ne învață întotdeauna 
președintele Mao Tzedun, a muncit 
cu însuflețire, obținind unele rea
lizări in construcția socialistă, dar 
realizările noastre încă nu sint 
mari și trebuie să depunem efor
turi în continuare. Noi avem în
credere ca în viitor, bizuindu-ne pe 
propriile noastre forțe, să muncim 
și mai bine". De asemenea — a 
spus vorbitorul — constatăm cu 
bucurie că poporul român, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, luptind cu te
nacitate pentru prosperitatea țării, 
a obținut succese importante în 
opera de construire a socialismu
lui. în încheiere, vorbitorul a spus : 
„Dragi tovarăși membri ai delega
ției de partid și guvernamentale ro
mâne, în momentul cînd veți pă
răsi țara noastră, vă rog să trans
miteți poporului frate român sen
timentele de prietenie profundă ale 
poporului chinez. Vă urăm din ini
mă să obțineți necontenit noi rea
lizări și victorii în opera de con
struire a socialismului în propria 
dv. patrie și în lupta împotriva a- 
gresiunii imperialiste, pentru a- 
părarea independenței și suverani
tății naționale"'.

Premierul Ciu En-lai a toastat 
pentru prietenia și unitatea fră
țească dintre cele două partide, 
cele două țări și cele două popoare 
ale Chinei și României ; pentru în
florirea și prosperitatea Republicii 
Socialiste România; în sănătatea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
soției sale ; in sănătatea șefului de 
stat al Cambodgiei, prințul Norodom 
Sianuk, și a soției saie ; în sănăta
tea tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer ; în sănătatea tuturor to
varășilor din delegația de partid și 
guvernamentală română ; în sănă
tatea șefilor misiunilor diplomatice 
și a soțiilor lor ; în sănătatea tutu
ror celor prezenți.

Grija statului nostru pentru cuprinderea in școli a Întregului tineret 
al țării, pentru crearea cadrului necesar generalizării învățămintului 
obligatoriu de 10 ani se concretizează și în acest an in importante in
vestiții, cifrate la peste 390 milioane iei, cu circa 80 milioane mai mult 
față de 1970.

La finele primului trimestru din cele 4 498 săli de clasă ce urmează 
a fi construite din fondul centralizat, contribuția voluntară și creditele 
rambursabile, 1 250 erau neincepute, 729 aveau turnate fundațiile, 1 574 
se aflau in stadiul lucrărilor de zidărie, iar 945 in finisaj. Dar care este 
situația „la zi", ce pași s-au făcut de atunci ?

Sondajele pe care le-am efectuat 
recent, cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii", în patru județe din țară — 
IAȘI, BISTRIȚA-NĂSĂUD, ARAD 
și IALOMIȚA — indică regretabil că 
ritmul general nu s-a accelerat, 
nu este cel care ar fi trebuit 
să fie, tn ciuda faptului că la 
capitolul „lucrări neîncepute", e- 
xemplele s-au redus simțitor, deve
nind cazuri izolate (un internat la 
Năsăud, o sală de gimnastică la Bis
trița ș.a.). Dar tot atît de izolate sînt 
exemplele care se încadrează în ca
pitolul „finisări". Situația cea mai 
bună o deține județul Iași, pe cu
prinsul căruia se află în stadiu de 
finisare mai mult de 80 săli de clasă 
din cele 169 planificate. între „ne
începute" și „finisare" se plasează 
grosul construcțiilor școlare, pe trep
te diferite de execuție, de la funda
ție la zidărie. Cele mai multe rămî- 
neri în urmă în ceea ce privește în
ceperea lucrărilor pot fi consemnata 
în județul Arad.

O analiză atentă a rapoartelor pri
vind „stadiul avansat" al unor lucrări 
ridică serioase întrebări. De pildă, 
școala de 8 ani (cu cantină) din Slo
bozia aflată acum în stadiu avansat, 
cu termen de predare 30 iunie, tre
buia să fie dată în folosință la... 30 
decembrie 1970.

Constatările făcute în județele a- 
mintite ne arată că sînt o seamă de 
neajunsuri care tind să devină cro
nice. Este vorba, în primul rînd, 
de începerea cu mare întîrziere 
a lucrărilor efective din cauza tergi
versării elaborării documentațiilor, a 
alegerii amplasamentelor. Bunăoară, 
la cîteva obiective mari din județul 
Bistrița-Năsăud — internate, săli de 
gimnastică — elaborarea documenta
ției tehnice avea ca termen de pre
dare sfîrșitul lunii martie ; practic, 
a fost predată în luna mai. 
La fel pentru 16 săli de clasă din 
județul Ialomița abia acum, la în
ceputul lui iunie, s-au asigurat pro

DECERNAREA PREMIILOR CELOR MAI BUNE FILME 
PREZENTATE EA CEL DE-AL ll-LEA FESTIVAL 

NATIONAL Al CINEAȘTILOR AMATORI
în cadrul unei festivități care a 

avut loc marți la amiază în sala 
„Dalles" din Capitală au fost decer
nate premiile acordate celor mai bune 
filme prezentate la cel de-al II-lea 
Festival național al cineaștilor ama
tori, organizat în cinstea semicente
narului Partidului Comunist Român.

Cele aproape 150 de filme, din faza 
finală, selecționate dintr-un număr de 
peste 250 de pelicule prezentate în 
etapele anterioare, ilustrează amploa
rea deosebită pe care o cunoaște miș
carea de cineamatori din țara noastră.

Juriul Festivalului a acordat urmă
toarele premii :

Categoria film științific 
și tehnic

Premiul I și titlul de laureat: Fil
mul : „O nouă realizare românească" 
(cineclubul „Cetatea Bucur" al clu
bului Sindicatului învățămint Bucu
rești).

Premiul II — filmul : „Fiziologia 
reproducerii" (cineclubul „Cetatea 
Bucur" al clubului Sindicatului învă
țămint București).

Premiul III — filmele : „Idei șl 
fapte" (cineclubul C.F.R. Timișoara), 
„O nouă metodă de execuție a struc
turilor multietajate" (cineclubul „Edi- 
ficium" al Liceului industrial de con
strucții civile Timișoara) și „Meta
morfoza deșeurilor de metal" (cine
clubul „Ecran-club" București).

Categoria film documentar
Premiul I și titlul de laureat — fil

mele : „Putere" (cineclubul Casei de 
cultură din Caransebeș), și „Paralelă" 
(cineclubul C.F.R. Timișoara).

Premiul II, filmele „Vis de piatră" 
(cineclubul „Dac-film" al Casei de 
cultură a sindicatelor din Pitești) și 
„Prinos celor fără de arginți" (cine
clubul sindicatului sanitar Rimnicu- 
Vîlcea).

Premiul III — filmele : „Ulița ră- 
dășenilor" (cineclubul Casei de cul
tură a sindicatelor din Suceava) și 
„Berzele" (cineclubul Casei județene 
a creației Covasna).

Categoria reportaje 
cinematografice 
și filme-anchetă

Premiul I și titlul de laureat, fil
mul : „Eroii de pe Mureș" (cineclu
bul sindicatului întreprinderii „7 No
iembrie" Arad).

Premiul II, filmul: „Reportaj din 

iectele necesare. Firesc, asemenea în- 
tîrzieri conduc la alte întîrzieri, de
termină o presiune a recuperărilor 
și, implicit, o „grabă" care „strică 
treaba". Iată doar cîteva date în sus
ținerea acestei concluzii.

Constructorii unui corp de clădiră 
cu 16 săli de clasă la Chișineu-Criș, 
(județul Arad) au „onorat" propria 
profesie cu atîta competență îneît 
edificiul este... inutilizabil. Explica
ția : „instalații tehnico-sanitare neco
respunzătoare". Sau : la o grădiniță 
de copii din cele 3, cu deviz de peste 
4 milioane lei, cuprinsă în planul de 
construcții ialomițene, lucrările sînt 
restante pentru că „au trebuit să se 
reconsolideze fundațiile".

Raidul pe care l-am întreprins ne-a 
mai dezvăluit, totodată,, că neritmici- 
tatea, cu toate urmările ei, este pro
vocată destul de frecvent de lipsa 
de preocupare a unor organe locale 
pentru bunul mers al construcțiilor 
școlare. Iată ce ne-a relatat tov. loan 
Arcălean, vicepreședinte al Consi
liului popular al județului Bistrița- 
Năsăud : „In localitatea Matei-Fînti- 
nele, la 8 săli de clasă se lucrează 
la acoperiș. Dar știm bine că aceste 
lucrări sînt mult întârziate, pentru că 
tovarășii din conducerea consiliului 
popular comunal au... întîrziat ei în
șiși să ridice materialele planificate. 
Mai grav se prezintă situația la Jose
nii Bîrgăului, unde supraetajarea clă
dirii n-a început — după cum explică 
forurile locale — „din lipsă de mate
riale". Am să spun adevărul, chiar 
dacă se vor supăra unele persoane : 
repartiție există, dar mai trebuie să 
existe puțină osteneală pentru ca 
materialele să fie aduse în sat...*.

Deseori rămînerile în urmă au fost 
explicate prin lipsa forței de muncă 
și de materiale de construcții în me
diul rural. Să luăm, de pildă, jude
țul Arad pe cuprinsul căruia din cele 
aproximativ 40 asemenea obiective 
numai cîteva sînt „la roșu".

— V-ați gîndit cum să asigurați 

tabără" (cineclubul Școlii generala 
din Oțelul Roșu — Caraș-Severin).

Premiul III, filmul : „La concret* 
(cineclubul sindicatului Combinatului 
chimic Rm. Vîlcea).

Categoria filme artistice
Premiul I și titlul de laureat, fil

mul : „Explozia" (cineclubul Casei de 
cultură Huși).

Premiul II, filmele : „Identitate* 
(cineclubul C.F.R. Timișoara) și „Bu
turuga mică" (cineclubul sindicatului 
Uzinei „Oțelul Roșu").

Premiul III, filmele : „Opriți jocul* 
(cineclubul „Cetatea Bucur" Bucu
rești), „Planta firavă" (cineclubul 
„Ecran-club" București), „Pașii" (ci
neclubul Casei de cultură Slobozia), 
„Bobul" (cineclubul căminului cultu
ral Bîrca — județul Dolj) și „Aven
turile lui Bobo" (cineclubul Casei 
pionierilor din Tg. Mureș).

Categoria film de animație
Premiul I și titlul de laureat, fil

mele : „Ciubărașul neascultător" (ci
neclubul Casei pionierilor din Cluj) 
și „Bila" (cineclubul „Cetatea Bucur" 
al clubului Sindicatului învățămint 
București).

Premiul II, filmul „'Sens unic" — 
cineclubul Sindicatului exploatării 
miniere Lupeni.

Premiul III — filmele : „Chiț pe 
lună" (cineclubul Casei pionierilor 
din Cîmpulung-Moldovenesc) și „Ritm 
și culori" al cineastului amator indi
vidual Zenobie Dobide din Oradea.

Premii speciale 
pentru filme de folclor

Filmele „Nunta la Luieru" (cine
clubul Casei de cultură din Tg. Mu
reș), „Tîrgul de la Polovragi" (cine
clubul Casei de cultură a studenților 
București), „Dubașii de la Răpsig" 
(cineclubul sindicatului întreprinde
rii „7 Noiembrie" Arad), „Dubașii din 
Săliște", (cineclubul casei de cultură 
a studenților din București) și „A 
fost odată un ou" (cineclubul Casei 
pionierilor din Cîmpulung-Moldove
nesc). 1 ,

Premiul special al Asociației ci
neaștilor a fost acordat cineclubului 
C.F.R. Timișoara pentru cea mai 
bună selecție de filme prezentate la 
Festival.

Premiul special al Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și Sport 
— filmul „Saltul" (cineclubul „Ceta

șantierele cu brațe de muncă 7 — ■ 
l-am întrebat pe tov. Pasca Zimbrean, 
prim-vicepreședinte al consiliului 
popular județean.

— Pînă la sfîrșitul anului, va fi 
rezolvată problema în discuție, prin 
Înființarea unui grup școlar care va 
pregăti lucrători în construcții...

— Nimic de obiectat. Dar ce facem 
eu planul pe anul In curs ?

Iată și un alt răspuns primit din 
Iași la aceeași întrebare : „Mă gîn- 
desc, opina tov. Ion Savin, vicepre
ședinte al consiliului popular jude
țean, că acum în cooperativele agri
cole de producție pot fi organizate, 
în afara muncilor agricole specifice, 
o serie de activități industriale și 
prestări de servicii cu caracter sezo
nier sau permanent. Stimulați de ul
timele hotărîri de partid, țăranii 
cooperatori au început să producă, cu 
posibilități locale, materiale de con
strucții (var, cahle de teracotă, că
rămidă), produse de tîmplărie sau 
accesorii diverse din metal necesare 
construcțiilor".

Intr-adevăr. După cum am fost in
formați, consiliile de conducere ale 
C.A.P. șl cele intercooperatiste din 
numeroase localități au trecut la or
ganizarea meseriașilor din comune 
în formații de lucru, care să preste
ze diferite servicii la populație. S-au 
gîndit, cumva, forurile Învestite cu 
sarcinile construcțiilor școlare să a- 
peleze la aceste forțe locale dirijate 
de uniunile județene ale cooperati
velor agricole de producție 7 Din pă
cate, n-am reușit să găsim un exem
plu.

Acum cînd ne mal despart doar 
vreo 3 luni pînă la deschiderea nou
lui an școlar apar pe prim plan În
datoririle forurilor locale județene, 
municipale și comunale, ale orga
nelor de învățămint chemate să 
asigure terminarea la timp a 
noilor construcții școlare. Edificiile 
școlare reprezintă obiective de cea 
mai mare însemnătate social-cultu- 
rală, menite să asigure cadrul nece
sar ca toți copiii țării să poată fi 
instruiți și educați In condiții optime. 
Toate lucrările planificate trebuie, 
deci, predate la termen : 15 septem
brie.

Victor VIȘINESCU
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii'

tea Bucur" al sindicatului învățămint 
București).

Premiul special al Studioului cine
matografic „Alexandru Sahia", fil
mul „Tinerețea uzinei" (cineclubul 
sindicatului uzinei „Vulcan" Bucu
rești).

Premiul special al Ministerului tu
rismului — filmul „Popasuri suce
vene" (cineclubul Casei de cultură a 
sindicatelor Suceava).

Premiul special al revistei „Cine
ma" a fost acordat cineastului amator 
Iosif Costinas pentru selecția pre
zentată la festival (filmele „Para
lelă", „Omagiu", „Trei oameni și un 
dulap", „Nuca și aluna", „Picioare
le").

Premiul special al revistei „Clu
bul" : filmul „Incandescență" (cine
clubul „Siderurgistul" Hunedoara).

Premiul special al Casei centrale a 
creației populare : filmul „Obiceiuri 
timișene" (cineclubul Casei județene 
a creației populare Timiș).

Premiul special al Ministerului 
Muncii : filmul „Amoniacul" (cineclu
bul sindicatului Combinatului chimic 
Făgăraș).

Premiul tinereții al C.C. al U.T.C. 
pentru cel mai bun film inspirat din 
viața studenților : filmul „Pasiunea 
din vacanță" (cineclubul Casei de 
cultură a studenților București).

Premiul special al Comitetului ju
dețean U.T.C. Argeș : filmul „Am în
vins" (cineclubul Casei de cultură» 
studenților București).

Premiul pentru cel mai bun film de 
montaj : filmul „Nu vom uita nicio
dată" (cineclubul „Cetatea Bucur" al 
clubului sindicatului învățămint 
București).

Premiul special pentru filme expe
rimentale : filmele : „Fum" (cineclu
bul C.F.R. Timișoara) și „Simfonia 
în alb-negru“ al cineastului indivi
dual George Stoica din Craiova.

Cupa transmisibilă, oferită ca pre
miu de popularitate, de către cine
clubul sindicatului întreprinderii „7 
Noiembrie" din Arad a revenit fil
mului „Buturuga mică", realizat de 
cineclubul sindicatului Uzinei „Oțe
lul Roșu".

Numeroase alte filme au fost dis
tinse cu mențiuni.

*
După decernarea premiilor a avut 

loc o gală in cadrul căreia au fost 
prezentate unele din filmele pre
miate.

(Agerprea)
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împletesc armo-

mun-

Discuție realizată de
George-Radu CHIROVICI

am obținut rezul- 
rare sint cazurile

comisiei de dis- 
am reușit să ob-

altul abia a trecut clasa, chit că 
lucru de parcă ar fi calificat de 
harnic, e conștiincios și celălalt, 

că e gata mereu să-și prindă 
în mașină, mai și chiulește și se

pentru 27 am făcut 
indisciplinei". To

nici ca membri de 
cum trebuie de a- 
să analizăm aceste 
cel mai scurt să li- 

Părerca

fel de 
constatarea 

individ,

E foarte adevărat, 
lelii — și la sala-

Iosif ROTARESCU : Așa este. Eu cred 
că noi toți și fiecare in parte sintem 
răspunzători și pentru noi înșine și pen
tru cei din jurul nostru.

Savu BUZEȘAN : E adevărat — dar mal

La masa rotundă au participat tRaiila BELLE — muncitoa
re la Uzina textilă Arad, Savu BUZEȘAN — muncitor la Uzina 
de vagoane Arad, Emil CIOBANU — inginer șef la Uzina de 
strunguri Arad, colonel Ion MIHAILA — șeful Inspectoratului 
județean al miliției Arad, Ștefan MOCUȚA — secretar al Comi
tetului județean Arad al P.C.R., Iosif NAGY — maistru Ia Uzi
na de vagoane Arad, Vasile POPEANGA — directorul Liceului 
pedagogic din Arad, Iosif ROTARESCU — muncitor la Uzina 
de strunguri Arad, Ecaterina VEREȘ — președinta comitetu
lui sindicatului de la Uzina textilă Arad.

le-am spus
MINA IN BUZU 
DACA AJUȚI ȚE 
tNTREAGA SEC
opinie de mast 

seama că e căzu

tulburat ? Veniți din unități di- 
din medii diferite, aveți preo- 
diferite. Vă rugăm să abordați 
probleme prin prisma experien

ței dumneavoastră de muncă și de viață; 
să ne vorbiți despre locul dumneavoas
tră de muncă, despre feluritele întîm- 
plări de acolo, despre căile de rezolvare 
a anomaliilor născute acolo.

La 
la 

unui

evi- 
bună 

parte din părinți se jenează să ia măsuri 
mai hotărîte pentru îndreptarea copiilor 
lor. Stind de vorbă cu părinții unuia din 
grupul de minori amintit, aceștia ne re
latează că i-au cumpărat haine, aparat de 
radio portativ, ceas etc. și că ei, părinții, 
au o situație precară din punct de ve
dere material. Am ajuns, spunea tatăl, săU.T.C., 

„panoul 
maiștri, 
ocupăm

din municipiul Arad, 
din cauza multelor ab- 
Trei din aceștia, după 
toată țara, la diferite 
se organizează într-un 

.Laleaua", propunîndu-și

bine 
că 

por
tretul . Său. morai se definesc în procesul 
muncii. Aici se relevă adevăratele sale 
concepții, adică aici arată el clar ce gin- 
dește despre interesele sale. Dacă pot 
spune așa, procesul muncii este, pentru 
fiecare, o zugrăvire permanentă a auto
portretului.

Redacția : Foarte exact spus. Avem o 
propunere : să plecăm de la o definiție 
— și anume de la definirea categoriei 
de interes. Aveți cuvîntul.

Ștefan MOCUȚA : Eu aș propune să ple
căm de la constatarea că socialismul, prin 
însăși esența sa — poporul este proprietar 
al mijloacelor de producție, relațiile de 
producție sint cele socialiste, ideologia este! 
comună etc — creează condiții obiective 
pentru unitatea de interes a membrilor 
societății, condiții obiective pentru funda
mentarea și dezvoltarea unui interes ge
neral care este strins împletit cu interesul 
particular al membrilor societății socia
liste. In socialism, oamenii muncii sint 
proprietarii mijloacelor de producție și, în 
același timp, și producătorii bunurilor 
materiale. In dubla lor calitate de pro
prietari și producători, ei beneficiază de 
întreaga producție materială și spirituală, 
de întreaga avuție națională, realizată de 
societate.

Iată de ce putem afirma cu certitudine 
că în socialism există o deplină concor
danță între interesul general și interesul 
particular, personal al fiecărui membru al 
societății. în socialism, munca pentru sine 
și munca pentru societate formează o uni
tate indisolubilă, se condiționează reciproc, 
spre binele și fericirea fiecăruia, spre bi
nele întregii societăți.

Vasile POPEANGA : Natural, fiecare 
vrea să trăiască mai bine, fiecare este in-, 
teresat să aibă o locuință mai bună, un 
salariu mai ridicat — pe scurt, să aibă un 
nivel de trai mai ridicat. Sint oare acestea 
interese legitime ? Sau sint lucruri con
damnabile, blamabile ? Satisfacerea intere
selor personale este o tendință justă sau 
una nejustă — din categoria apucăturilor 
carieriste, acaparatoare ?

Rafila BELLE : Eu cred că sint interese 
Îndreptățite. în definitiv, ce este rău în 
faptul că un om trăiește mai bine ? Pen
tru asta am luptat, pentru asta muncim,

Vasile POPEANGA : Așa este — dar 
nodul chestiunii este în altă parte. între
barea importantă este alta : pe ce căi se 
realizează aceste interese personale ? 
DACA ACESTE INTERESE PERSONALE 
TE COPLEȘESC, dacă în afara lor NU 
MAI VEZI ALTCEVA — DECI, DACA 
DIN MINTEA TA DISPAR INTERESELE 
SOCIETĂȚII — ATUNCI, INTR-ADF- 
VAR, SE POATE VORBI DE INDIVI
DUALISM, CU TOT CE DECURGE DE 
AICI. Totul este să înțelegi că în orîn- 
duirea noastră interesele generale și in
teresele personale simt armonice...

Emil CIOBANU : ...mai mult, că Inte
resele personale se împlinesc pe funda-' 
meniul puternic al împlinirii intereselor 
generale. Este o lege a socialismului.

Savu BUZEȘAN : Noi ne întîlnim des 
cu afirmația că scopul suprem al socia
lismului este omul, împlinirea lui, înflori
rea lui. Nu e o simplă ..lozincă propagan
distică"; trebuie să înțelegem că toate me
canismele sociale, toate angrenajele duc 
spre asta, spre înflorirea omului, sau. in 
cuvinte obișnuite, spre satisfacerea inte
reselor sale. Tocmai aici este deosebirea 
radicală dintre societatea noastră și o so
cietate burgheză : acolo, oricît s-ar îmbo
găți societatea, tot mai rămin șomeri, tot 
mai rămin săraci. în țări cu o forță eco
nomică atît de mare ca S.U.A., ca Anglia 
tot mai sint categorii largi care se zbat 
In lipsuri. Fără îndoială, cînd societatea 
este avută în general, și muncitorul este. 
Dar condițiile lui de trai sint departe, 
foarte departe de ceea ce ar putea fi dacă 
producția societății, avuția ei, ar fi echi
tabil repartizată.

Iosif NAGY : In societatea noastră, in
teresele generale și interesele personale 
sînt strins legate unele de altele — în așa 
fel că satisfacerea unora se face mereu 
In legătură strînsă cu satisfacerea celor-

de la 
Noi, 

accen- 
Foarte 
muncii
MUN- 
tineri

care nu-șl fac 
să nu credeți 
torii educativi, 
face cu tinerii, 
datoria portarul unui cămin al școlii pro
fesionale care, pentru două țigări, lasă 
elevul să iasă din cămin fără bilet de 
voie și să hoinărească pînă la 2 noaptea ? 
Cum își face datoria ospătarul care ser
vește fetițe de 14—15 ani cu coniac șl 
cafea, cind legea nu-i dă voie ? Et caetera, 
et caetera...

Eu cred că în aceste direcții va trebui 
acționat mai hotărit și vom avea rezul
tate mai bune ; se va înțelege de către 
toți că societatea nu este obligată să dea 
individului mai mult decît îi dă el ei ; și 
cred că nu se vor mai găsi unii care con
fundă „societatea" cu „societate de bine
facere".

Ștefan MOCUȚA : Relațiile dintre oa
meni in societatea noastră sint relații so
cialiste. Bun ; dar asta se traduce și prin 
aceea că muncitorii, țăranii, intelectualii, 
toți AVEM INTERESE COMUNE, conver
gente. Avem o comunitate de ideal și avem 
o comunitate de interese. Folosim terme
nul „familie" pentru a desemna poporul 
nostru — spunem „ca o familie", și este 
foarte adevărat. Ei bine, acest termen de
semnează metaforic nu numai o realitate 
MORALĂ, ci și UNA MATERIALĂ ; CA 
INTR-O FAMILIE, TOȚI ADUC, IN 
CASĂ, ROADELE MUNCII ȘI ELE SE 
IMPART DUPĂ DREPTATE TUTUROR. 
Cel care încearcă să ia mai mult decît dă, 
nu numai că procedează imoral, că incalcă 
etica, dar pur și simplu el afectează inte
resele generale, ia de la ceilalți.

Împrumut pantofii și hainele lui. Acest 
mod de a trata cu un copil de 17 ani 
creează, categoric, în mentalitatea unor 
tineri, ideea că se poate trăi și fără mun
că ; și atunci cind părintele nu-1 mai poa
te ajuta, sau nu mai dorește să-l ajute, 
se întîmplă, uneori, să recurgă la infrac
țiuni.

Cred că vinovați pentru asemenea stări 
de lucruri se fac o multitudine de oameni 

datoria față de societate ; 
că mă refer doar la fac- 
ci la toți cei care au de-a 
Un exemplu : cum își face

frontiere de vîrstă, 
pînă la pensionar, 

educație, am pus 
: „pentru muncă".

loc să spună limpede, pe înțelesul tutu
ror, niște lucruri. De exemplu : eu le-am 
explicat multora ce înseamnă că „se alodă 
pentru investiții o parte însemnată a ve
nitului național". Am zis : „Măi copii, un 
om tinăr, la începutul vieții — cum e și 
țara noastră la început — omul ăsta 
dacă vrea să-și construiască o casă, 
ce face ? Nu se restringe el de la 
alte lucruri ? De la o haină mai elegantă, 
de la o petrecere, de la un pahar de vin ? 
Ba da — dacă vrea să-și facă un lucru, 
o casă. Așa e și cu țara — la fel e și ea. 
Că doar nu putem să mincăm tot ce pro
ducem — numai un nechibzuit, un om de 
nimic ar face așa".

Emil CIOBANU : La asta ne gîndim, la 
expuneri cit mai accesibile, mai directe.

Savu BUZEȘAN : Aș vrea să spun cîte- 
va cuvinte despre o formă de inechitate 
mai greu de detectat : dacă un om cu o 
calificare oarecare este folosit sub cali
ficarea sa, nu sîntem în fața unei manifes
tări de inechitate ? Eu cred că da. Și in
vers : dacă un om este folosit într-o mun
că superioară capacității sale — și retri
buit, bineînțeles, în conformitate nu cu 
calitățile sale reale, ci cu postul — nu 
avem de-a face cu o inechitate ? Ba da.

Un exemplu — și ținînd seama că ceea 
ce discutăm aici va apărea în ziarul „Scîn- 
teia" — și O PROPUNERE : la absolvirea 
școlii profesionale, tinerii muncitori sint 
încadrați la feL chit că unul a fost, pre
miant și " ' ' ’ ‘ **
unul dă 
mult, e 
după ce 
degetele , . . . .
plimbă. La fel sînt încadrați. Nu e just, 
e inechitabil — și pe cei harnici îi descu
rajează. Eu cred că trebuie modificate dis
pozițiile în vigoare — în sensul că înca
drarea absolvenților școlilor profesionale

U.T.A. există, in general, o atitudine nor
mală față de muncă și față de disciplină ; 
că la noi interesele generale sînt înțelese 
ca interese personale. Am avut situații 
deosebite cind a fost nevoie să se lucreze 
suplimentar duminicile. Nu au fost absențe 
nemotivate — adică nu au fost intr-o pro
porție mai mare. Mi se pare elocvent.

Pentru remedierea celorlalte lipsuri le
gate de neînțelegerea intereselor uzinei, 
comitetul sindicatului a organizat diferite 
acțiuni ; de exemplu, am transformat toate 
gazetele de perete in gazete satirice, gă- 
sindu-le mai eficiente. A fost fotografiat 
cel care a intirziat sau s-a plimbat și nu 
s-a comentat mult, decit citeva cuvinte suo 
fotografie.

Vasile POPEANGA : Are efect

rire s-ar 
o singură 
personale 
duci mai 
societatea ... .
SINTEM NOI 
DAM !

Iosîf NAGY : Explicat așa e clar, dar 
nu de puține ori învățământul de partid se 
reduce la niște conferințe plicticoase in

cit cea socialistă. Dar Ia capitolul mun
că, efort, răspundere, seriozitate, deci la 
capitolul „fapte și nu vorbe", se mulțu
mesc a nu da societății, a nu face ceva 
pentru societate, avind in schimb pre
tenții nemăsurate. Pentru ei, probabil că 
socialismul nu este atît o orinduire, cit 
un cuib călduț, construit de alții, in care 
ei să-și ducă în tihnă

Redacția : Există, în această problemă, 
două prejudecăți : prima, că manifes
tările de indisciplină apar în exclusivi
tate la tineri, a doua, că munca de 
educație ar fi hecesară numai în rîn- 
durile lor. Experiența dv. personală ce 
vă spune ?

Savu BUZEȘAN : Un exemplu din ac
tivitatea de la U.V.A. Fac parte din co
misia de disciplină. Dacă am găsit munci
tori care la 14,30 lasă lucrul, asta se în- 
timplă pentru că maistrul sau șeful de 
grupă nu controlează forța de muncă de 
care dispune, nu are autoritate la locul de 
muncă, nu știe să ceară tovarășilor săi de 
muncă ceea ce este necesar.

Vorbind despre maiștri, la noi circulă o 
vorbă : maistrul trebuie să știe să facă 
pontaj, să facă bon de lapte și bon de 
scule. Eu cred că maistrul trebuie să 
sfințească locul de muncă, că de el de
pinde munca, nu numai de conducerea 
administrativă a secției. Aici se hotărăște 
soarta muncii. CIND INTERESUL PER
SONAL PREDOMINĂ, REZULTATUL 
MUNCII NU POATE SĂ FIE DECÎT 
PROST, ACOLO ÎȘI FAC LOC INDISCI
PLINA, INCORECTITUDINEA. La noi, 
la gazeta de perete este un articol cu 
ceea ce trebuie să facă un șef de grupă 
si ce să nu facă, cu exemple pozitive și 
negative. Dacă munca șefului de grupă, 
respectiv a maistrului, este bună, rodul 
muncii sale este bun.

Ecaterina VEREȘ : Noi avem oameni 
care sint de 20—25 de ani la U.T.A. și nu 
au nici o absență nemotivată. Ei sint cele 
mai bune argumente ale noastre in munca 
de educare a unei atitudini înaintate față 
de muncă. Nu greșim dacă spunem că la

să se facă de la început în funcție de va
loarea lor. Ar fi și echitabil și ar întări 
spiritul lor de răspundere.

Vasile POPEANGA : Cu atît mai mult 
cu cit tineretul este foarte sensibil la 
nedreptate. Ei resimt foarte viu orice aba
tere de la principiile noastre, de la nor
mele noastre. Și tot din rîndurile ior se 
recrutează cei cu abateri mai grave, cei 
la care lămurirea raporturilor dintre ei și 
societate se mal face și cu... luminile Co
dului penal.

Col. Ion MIHAILA : Ca slujbaș al mi
nisterului Afacerilor Interne, ca reprezen
tant al forței publice, doresc să spun cî- 
teva cuvinte despre ceea ce se întîmplă 
cu acei care doresc mai mult de la socie
tate decît îi dau ei și care, de multe ori, 
pe căi ilicite, reușesc să și ia.

Nu vreau să repet lucruri cunoscute 
tuturor despre cei care păgubesc avutul 
obștesc, despre gestionarii care... etc, ; aș 
vrea să spun cîteva cuvinte despre ceea 
ce noi, în miliție, numim „munca de pre
venire a infracțiunii" — și anume despre 
conlucrarea tuturor factorilor educativi, 
mai mult, despre conlucrarea tuturor ce
lor care au, într-un fel sau altul, contact 
cu lumea celor tineri. în cazul unor ma
nifestări ieșite din comun, despre o con
lucrare dintre acești factori și noi, mili
ția, spre binele tinerilor respectivi.

Se pune întrebarea : își fac datoria toți 
acești factori ? Un exemplu este edifica
tor : mai mulți adolescenți, elevi ai șco
lilor profesionale 
sînt exmatriculați 
sențe nemotivate, 
ce hoinăresc prin 
locuri de muncă, 
grup denumit _______ _ _________
să-și procure bani și alimente prin furt 
Tinerii și-au pus in aplicare planul, au 
furat alimente și o armă de vînătoare, iar 
după două zile au săvîrșit un omor.

Se pune întrebarea : de ce directorii a- 
cestor școli nu anunță, nu informează mi
liția despre multiplele absențe nemoti
vate și despre măsura exmatriculării, 
pentru a putea împreună să prevenim 
asemenea fapte antisociale deosebit de 
grave ? Eu nu susțin că toți cei care 
chiulesc de la școală sînt infractori în 
germene, susțin insă că APROAPE UNA
NIMITATEA DELINCVENȚILOR TINERI 
SE RECRUTEAZĂ DINTRE CEI CU 
MULTE ABSENȚE NEMOTIVATE ȘI 
EXMATRICULAȚI, DINTRE CEI 
MINTEA CARORA SÎNT TULBURI 
PORTURILE DINTRE INTERESUL 
NERAL ȘI CEL PERSONAL.

Un alt aspect pe care vreau să-l 
dențiez : în mod nejustificat, o

De la trîndăvie, indisciplină, chiul se 
trece apoi mai departe în unele cazuri.

Unii au tendința de a sustrage bunuri 
din avutul obștesc, de a lua scule ca să 
le folosească în diferite scopuri. Am avut 
cazuri de falsificare a unor documente 
de plată ; un tinăr a falsificat bonuri de 
lucru și și-a însușit în acest fel pe căi 
necinstite peste 1 200 lei. Există unii oa
meni pe care nu-i interesează dacă și-au 
făcut sau nu datoria față de societate. în 
special acest lucru se manifestă în cadrul 
formelor de lucru colective. Sînt unii 
care nu produc, se învirt de colo-eolo. Cu 
acești oameni, echipele, organizațiile de 
partid, grupele sindicale poartă discuții 
aprinse pentru a-i trezi la realitate.

Vasile POPEANGA : 
țațele ?

Emil CIOBANU : Noi 
tate bunișoare, tot mai 
de sustragere de la locul de muncă, din 
avutul obștesc. Chiulăii au inceput să 
scadă. Totuși, încă mai avem cazuri în 
care oamenii noștri nu folosesc in sufi
cientă măsură timpul de lucru, pleacă mai 
devreme, vin mai tîrziu, ceea ce pentru 
colectiv, pentru secție înseamnă o pierdere 
mare.

Noi am discutat în cadrul întreprinderii 
și vrem ca, incepînd cu noul an de învă
țământ de partid, să introducem noi ex
puneri dedicate modului de retribuire in 
socialism. Să lămurim bine, pe înțelesul 
tuturor asemenea noțiuni ca : fond de acu
mulare, fond de consum din venitul na
țional și altele. Au fost la noi păreri care 
duceau la ideea că nu mai este nevoie de 
aceste expuneri fiindcă lucrurile sint clare 
pentru toți. înseamnă că nu ești realist 
dacă susții așa ceva. Mai sint destui care 
ar vrea să sărim dintr-odată, de azi pină 
săptămina viitoare dacă se poate, la nive
lul de trai al unor țări cu o economie 
industrială foarte dezvoltată ca Suedia sau 
Canada. Nu vă vine să credeți, dar sint 
oameni care sincer (asta-l dureros !) se 
miră, cum de nu trăim și noi la fel ca-n 
Statele Unite.

Ștefan MOCUȚA : Asta arată că noi nu 
am reușit să facem înțelese de către toți 
niște lucruri foarte simple. Interesul per
sonal... Gradul lui de satisfacere depinde... 
De ce oare ? De gradul in care este satis
făcut interesul general. Sînt lucruri ele
mentare. limpezi, le cunoaștem cu toții, 
le știm, dar nu totdeauna medităm asupra 
concluziilor care trebuie trase.

La noi nu mai există clase exploata
toare, nu mai există înrobire străină, tot 
ce are țara, tot ce producem noi este al 
nostru, a] întregii societăți. însă, atenție ! 
Atît. și numai atît ! Fiindcă pomeni nu ne 
pică din ceruri și avuția societății noastre 
va fi întotdeauna atît de mare cît de mare 
va fi rezultatul muncii noastre.

Cei care se compară mereu cu nivelul 
de trai din Suedia iși pun întrebarea care 
este productivitatea muncitorului din in
dustria suedeză ? în cît timp a ajuns Sue
dia la acest nivel de industrializare și de 
productivitate ? în general, care este efi
ciența economică în țările înaintate ? Nu 
cred... Dacă gindeau, găseau singuri răs
puns.

Nu e cazul să facem aici multă teorie 
dar trebuie să știm că, de pildă, nu s-ar 
putea mări salariile, fără să se mă
rească acoperirea in produse a salariilor ; 
altfel am avea inflație și așa-zisa „mă- 

întoarce în capul nostru. Există 
cale de satisfacere a intereselor 
ale fiecăruia dintre noi : pro- 

mult. dai mai mult .societății, si 
îti dă m»i mult. SOCIETATE \ 

DINDU-I EI, NOUA NE

Ecaterina VEREȘ : Vin și ne rodgă să 
luăm fotografia de la gazeta de perete 
fiindcă nu o să se mai intimple. Au fost 
cazuri cind au venit soțiile sau logodni
cele celor fotografiați și au rugat, să le fie 
luată fotografia că nu vor mai face.

Rafila BELLE : Și eu fac parte din 
comisia de disciplină de la U.T.A. ; toate 
cazurile de absențe nemotivate și altele 
au fost puse în discuția 
ciplină. De fiecare dată 
ținem rezultate bune.

S-a vorbit aici despre 
locul de muncă. Probabil că unii maiștri 
au înțeles greșit rolul lor în procesul 
de producție. Ei au spus că, pasămite, 
„coordonează" munca, adică stau cu mii- 
nile în buzunare în loc să aprovizioneze 
locul de muncă, se uită doar la ceas și 
nu pun mina pe nimic. Unor astfel de 
inși, noi, 
„DACA TU 
NAR, SI TU sAtoarea, 
ȚIE". S-a 
și maistrul

Iosif ROTARESCU : 
Unii muncesc în dorul 
riu ar dori să primească și luna de pe 
cer.

Ecaterina VEREȘ : Noi am remarcat 
ceva : știți, există unii „cu gura mare", 
cei care cer, cer, cer... Vin la noi la sin
dicat și cer, cer, cer ajutoare, cer de 
toate. Am avut ocazia să constatăm că. 
de regulă, sînt și ultimii în producție și 
campioni la indisciplină.

Iosif ROTARESCU : Și la noi, aceștia 
sînt, în majoritate, cei cărora nu le con
vine să vină și să plece la oră fixă, le 
place mai mult să stea la birt. Și tot ei 
ne dau bătaie de cap cu fluctuația.

Redacția : Ce ne spuneți despre echi
tate, despre participarea la repartiție ?

Ce înseamnă „echitate" în viața de 
fiecare zi a uzinei ?

Emil CIOBANU : S-au mal relevat aici 
greutăți existente în alte întreprinderi — 
care nu ne-au ocolit nici pe noi. Din ne
fericire, avem de luptat permanent împo
triva unei mentalități individualiste...

Iosif ROTARESCU : ...mic burgheze, 
chiaburești...

Emil CIOBANU : ...de acaparare, a 
unei tendințe de trai ușor fără muncă.

< Savu BUZEȘAN : Eu cred că punctul de 
plecare al discuției trebuie să fie consta
tarea că, ÎN SOCIALISM, ÎNTRE INTE
RESELE GENERALE ALE SOCIETĂȚII 
ȘI INTERESELE PARTICULARE ALE 
FIECĂRUIA DINTRE NOI NU POATE 
ÎNCĂPEA NICI O CONTRADICȚIE, că în 
orînduirea noastră ele se 
nios.

Emil 
putem 
la noi

îalte. O să trăim mereu mal bine — asta 
• o lege a socialismului : mereu mai bine.

Ecaterina VEREȘ : De aici decurge o 
altă idee importantă. S-a mai spus : in so
cietatea noastră atitudinea față de muncă 
este definitorie pentru fiecare. Propriu 
omului orinduirii socialiste este RESPEC
TUL FAȚĂ DE MUNCA Șl INTOLERAN
ȚA FAȚA DE TRINDAVIE — prin con
știinciozitate și disciplină in muncă, prin 
stăruința spre perfecționarea profesională, 
printr-o atitudine principială în colectivul 
unde muncește.

Ștefan MOCUȚA : Efectuarea unei
munci de o calitate bună și foarte bună 
este o cerință socială, este în interesul în
tregii societăți, dar și al fiecărui membru 
al său, fiindcă, așa cum spuneam, în ulti
mă instanță, PRODUClND PENTRU SO
CIETATE — PENTRU EL PRODUCE.

Nu trebuie să uităm nici faptul că mai 
sînt încă oameni care ar dori să primea
scă cît mai mult de la societate și, dacă se 
poate, să dea cît mai puțin sau nimic so
cietății.

Consider că este bine să acționăm cu 
mai multă perseverență în această direc
ție, să facem pe fiecare membru al socie
tății să înțeleagă că parazitismul, încăl
carea disciplinei muncii, neglijența, lipsa 
de răspundere sau alte comportări asemă
nătoare nu privesc doar individul care le 
săvîrșește, ci sînt, în ultimă instanță, pro
bleme ale colectivității, ale societății.

sînt destui care spun așa : „Ce-mi pasă 
mie (de cutare problemă a uzinei sau a 
atelierului) ? Treaba biroului de partid, a 
șefului, a sindicatului..." Ei, nu-i așa !

Iosif ROTARESCU : Vreau să spun cite
va cuvinte despre tineret și despre ceea 
ce facem..

Iosif NAGY : ..sau nu facem...
Iosif ROTARESCU ...pentru educația 

lui. Vorbesc și ca părinte. In uzina noas
tră avem mulți oameni, de multe feluri. 
Am întrebat pe cițiva mai tineri ce au 
de gind in viață. Au spus : „Mă nene, 
am venit pe aici să fac un liceu seral și 
pe urmă nu mă mai vezi !“ La o aseme
nea vorbă ai fi tentat să spui : „Atunci 
eu de ce să-mi consum nervii, să te fac 
om pentru societate și mline-poimâine tu 
să spui salut Dar dacă aș judeca așa, 
eu zic că n-aș judeca nici ca un părinte, 
nici ca un comunist. Tocmai fiindcă am 
mai multă minte decit el trebuie să-i des
chid capul, adică SA-L EDUC.

La noi, la sculăria Uzinei de strunguri, 
60 la sută este tineret. Dacă am lăsa al
tora răspunderea pentru ei, unde am a- 
junge ? Și pe vremea capitaliștilor măn- 
citorii virstnici ne-au educat pe noi, care 
eram ucenici, in spiritul muncii și al cin
stei, dar acum, ? Nu sint dispus să treacă 
anii și să las goluri in urma mea, să știu 
că tinărul cutare, care — să zicem — a 
ajuns rău, a trecut odată pe la mine. M-ar 
mustra conștiința.

Redacția : Și reușiți întotdeauna ?
Iosif ROTARESCU : Cinstit să fiu, nu 

chiar totdeauna. In noiembrie-decembrie, 
pe un băiat bun l-am intilnit chelner la 
„Perla". Din muncitor calificat s-a făcut 
chelner. L-am intrebat dacă ii merge bine, 
a spus să nu-l pling pe el ci pe mine, 
acolo „la fiare". De ce a plecat ? A plecat 
probabil pentru un ciștig mai bun, pentru 
că acolo nu lucrează in două schimburi. 
Dar de unde o asemenea mentalitate la un 
tinăr 1 Desigur, el e de vină...

Iosif NAGY7 : Aici vă contrazic ! TINE
RETUL ESTE AȘA CUM L-AM CRES
CUT NOI. Eu lucrez la Uzina de vagoane 
de 38 de ani — și am văzut multe. Cind 
zic „noi" nu' mă gîndesc numai la uzină ; 
mă gîndesc la părinți, la școală, la mediul 
în care crește. Părinții și școala pot face 
mult mai mult ca să dezvolte în copii dra
gostea de muncă, de meserie. în școala 
generală trebuie să li se vorbească copii
lor despre toate meseriile, să se organizeze 
vizite în fabrici, în uzine, în C.A.P.-uri. 
Să crească toți copiii in spiritul dragostei 
de muncă și s-o respecte !

Eu am făcut o statistică pentru comite
tul de partid în ceea ce privește folosirea 
fondului de timp și vreau s-o prezint și 
aici : în secția mecanică lucrează aproa
pe 300 de oameni. în ceea ce privește în
voirile, avem în ianuarie—aprilie 2 719 
ore ; absențe nemotivate pe ianuarie—a- 
prilie = 3216 ore. Pentru acest lucru au 
fost penalizați, in aceste patru luni, 121 
de tineri — pentru că 99% sint tineri.

Nu ne-am mulțumit să-i penalizăm. Au 
fost puși in discuția grupelor sindicale, a 
organizațiilor 
fotografii Ia 
tuși, nici ca 
partid nu ne 
cești tineri. Ar trebui 
probleme și în timpul 
chidăm cu aceste manifestări, 
mea este că aici trebuie să contribuie și 
comitetul de partid, sindicatul și conduce
rea uzinei. Ca un exemplu : vin șl direc
torii și inginerii șefi in secții, insă ei ii 
caută numai pe maiștri. Părerea mea este 
că și tovarășul director și inginerul-șef ar 
putea să stea de vorbă cu muncitorii, cu 
tinerii, să-i intrebe de unde sint, ce fac. 
Ar trebui să fie mai mult ajutați acești 
tineri indisciplinați, la urma urmei oa
meni care nu trăiesc pe picior sigur, As- 
ta-i vîrsta ! Nici noi n-am fost cu to*ii 
îngeri ! Cu astfel de metode consider că 
și acești tineri s-ar îndrepta.

VASILE POPEANGA» S-a discutai 
foarte mult despre interesul general ; el, 
ca orice lucru general, este destul de ab
stract și abstractul scapă printre degete, 
cum se intîmplă de multe ori in viață. De 
aici, o întrebare : cum facem din intere
sul general un stimulent puternic *în 
muncă Să vedem : față de ceea ce pri
mim, noi nu cumva muncim prea puțin ? 
Nu cumva, și ca educatori, cu voie sau 
fără voie, imprimăm o linie a minimei 
reaistențe la cei educați ? Nu curtiva ti
neretul are tendința de a trăi ușor, de a 
da puțin și a cere mult ? Nu mă refer, 
bineînțeles, la totalitatea tineretului, nici 
măcar la majoritate — mă refer,, la unii 
dintre ei.”Cred eă ' «a.

Consider că este necesară 6 acțiune e- 
ducativă permanentă de sensibilizare a 
spiritului public in direcția SATISFA
CERII INTERESULUI GENERAL ; și mă 
gîndesc nu numai la tineret, ci la o edu
cație fără 
copil și 
vorbind de 
tul pe scop 
bine, însă am neglijat utilizarea 
ca mijloc educativ. Educația PRIN 
CA. S-au dat multe exemple de 
care nu sînt încadrați în muncă, dar... pe 
dos. Am văzut la școala profesională a 
Uzinei de vagoane ucenici cu 1—2 ani 
mai mari decît colegii lor și i-am urmărit. 
Acești băieți de 19—21 ani au cîștigat Și 
ei prin munca depusă cîteva sute de lei 
pe care i-au cheltuit. Cînd i-am între
bat cine le cumpără haine, au spus că 
,.babacu’“. Cu timpul, prin muncă, cițiva 
dintre ei s-au desprins de acest obicei și 
din banii ciștigați de ei și-au cumpărat 
un pantof, o cămașă, și am întîlnit pe 
cîțiva care au depus bani la fondul fami
liei. De la a trăi de la „babacu’" pină la 
a depune bani în fondul familiei este un 
drum și el este rezultatul muncii ca fac
tor educativ. Noi, și în licee și în școlile 
profesionale, am neglijat rolul muncii ca 
factor educativ.

Desigur că noi, In toate organizațiile de 
partid. în instituții, in diferite locuri de 
muncă, ducem o muncă politică-educat.ivă. 
Dar consider că ar trebui să acționăm cu 
mai multă energie, să fim mult .mai ac
tivi. Eu aș stărui asupra promovării cu 
mai multă stăruință, mai sistematic și mai 
convingător, a sistemului de valori spe
cific societății socialiste : ECHITATE, 
DREPTATE, CINSTE, ONESTITATE, 
RESPONSABILITATE CIVICA. Tinere
tul este foarte receptiv. însă noi nu am 
găsit întotdeauna calea de a-i ajunge la 
suflet.

Cu prilejul unor acțiuni de sociologie 
concretă la o școală profesională, le-am 
cerut elevilor să-și aleagă un șef, fixîn- 
du-le 10 criterii : realism, pregătire cul
turală, rezultate în muncă, cinste, corec
titudine. capacitatea de apărare a grupu
lui etc. Cel mai marc număr de voturi 
l-au întrunit „cinstea și corectitudinea in 
relațiile cu colegii", adică acele criterii 
întemeiate pe armonizarea în‘ fapt a in
teresului general cu cel personal. Quod 
erat demonstrandum...

Redacția: încheiem aici discuția 
noastră despre interacțiunea individ-so- 
cietate, despre întrepătrunderea dintre 
interesele personale și cele generale. Din 
mulțimea de idei relevate cu acest pri
lej, una ni se pare esențială : aceea că 
în societatea noastră interesele perso
nale nu se pot realiza nici împotriva 
intereselor generale, nici în afara lor ; 
dimpotrivă, interesele personale se rea
lizează doar în măsura în care ele se 
acordează, pe aceeași lungime de undă, 
cu interesele generale ale societății. A 
da și a primi sînt, în socialism, trebuie 
să fie, două verbe complementar-armo- 
nice.

REDACȚIA : Convocîndu-vă în Jurul 
acestei mese rotunde, redacția își ex
primă intenția, dorința de a pune in 
discuție una dintre problemele-cheie 
sie raporturilor sociale, ale traiului co
tidian al fiecăruia dintre noi: relația 
dintre interesele generale ale societății 
și interesele fiecărui individ în parte. 
Discuția noastră este o discuție despre 
muncă și despre repartiția între mem
brii societății, a roadelor muncii tutu
ror, despre mentalități, despre concep
ții și înfruntarea lor.

In societatea noastră, exploatarea o- 
mului de către om a fost, odată pentru 
totdeauna, lichidată; implicit, au fost 
lichidate și strimbele principii de repar
tiție a veniturilor, proprii orinduirii ca
pitaliste. A fost introdus principiul so
cialist de repartiție. Spre deosebire de 
societatea capitalistă, la noi nimeni nu 
muncește pentru îmbogățirea unei per
soane ; munca fiecăruia este o muncă 
pentru binele societății din care faci 
parte tu însuți ; aceasta înseamnă că 
servești cîteva milioane de oameni și 
cîteva milioane de oameni te servesc ps 
tine.

Mai sînt însă și la noi, din nefericire, 
tendințe de a trăi pe spatele celorlalți, 
de a eluda legile scrise și nescrise ale 
societății, de a construi un mic adă
post confortabil din care insul respectiv 
„contemplă" efortul celorlalți. De 
cine sau de ce sint generate ase
menea situații ? Ce facem pentru a le 
remedia ? Cum restabilim justețea echi
librului individ-societate atunci cînd el 
a fost 
ferite, 
cupări 
aceste

muncitoarele,
STAI CU 
PIERZI ;

AJUȚI
creat o 
și-a dat 

să-și schimbe comportarea.
Eu am o oarecare experiență în 

ca sindicală și — mai înainte — de U.T.C. 
Cum s-ar zice, am „un nivel mai ridicat 
de conștiință". Vă rog să mă credeți, îmi 
crește inima de bucurie cînd aud la 
vestiar discuții de felul ăsta : „DE CE AI 
DAT PRODUSE DE CALITATE PROAS
TA, TU? TIE ÎȚI PLACE PE URMA 
CÎND TE DUCI LA MAGAZIN ȘI DAI 
PESTE MARFA TA? PARCA TE-AUD 
CE GURA O SA-I FACI VÎNZATOAREI 
CA MARFA E PROASTA..." Sînt fete ve
nite de trei-patru ani de la școala profe
sională sau din mediul rural — dar cuvin
tele lor arată că MUNCA DE EDUCAȚIE 
MUNCITOREASCA MERGE BINE, CA 
ELE AU ÎNȚELES CA INTERESELE SO
CIETĂȚII SI INTERESELE INDIVIDUA
LE SINT ACELEAȘI.

Ștefan MOCUȚA : Formarea unei ati
tudini înaintate față de muncă, a con
științei socialiste în general, este un pro
ces îndelungat. De aici necesitatea unei 
permanente și neslăbite munci de edu
cație, A EDUCAȚIEI PERMANENTE.

In colectivul de muncă — și exemplele 
date sînt convingătoare — se creează at
mosfera cea mai prielnică pentru ca ten
dințele de individualism, de indolență să 
primească riposta cea mai eficace. La te
melia procesului educativ stă educația 
PRIN MUNCA ȘI PENTRU MUNCĂ. 
Munca este temelia solidă șl cadrul ne
cesar pentru înflorirea personalității 
umane. Aici, în procesul muncii, se for
jează omul, aici iși arată el nu namai e- 
ficiența socială, cum s-ar putea crede, ci 
întreg sistemul său de valori, concepțiile 
sale, gindurile sale cele mai intime, aici 
se vădește atașamentul său real față de 
cauza socialismului.

Avem oameni care nu au nimic împo
triva socialismului, orînduirea noastră 
este orînduirea lor, oameni care nu con
cep să trăiască intr-o altă orinduire de-
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Cronica zilei DE LA MINISTERUL
A,

BASEV
întâlnirea dintre ministrul afaceri

lor externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, și mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Populare Bulgaria, Ivan Bașez, 
s-a încheiat marți la Ruse.

Convorbirile dintre cei doi miniștri 
de externe au prilejuit un util dia
log referitor la stadiul actual și la 
perspectivele dezvoltării relațiilor 
bilaterale, la probleme internaționale 
actuala.

La convorbiri au participat Nicolaa 
Eoobescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Nicolae Blejan, am
basadorul țării noastre la Sofia, și 
George Marin, director în M.A.E., 
din partea română, și Kiril Nestorov, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Spas Gospodov, ambasadorul 
Bulgariei la București, Gheocghi Bog
danov și Nicolai Mincev, directori în 
M.A.E., din jfartea bulgară.

4
Ministrul bulgar al afacerilor ex

terne a oferit un dejun in onoarea 
omologului său român. în timpul de
junului, Ivan Bașev și Corneliu Mă
nescu au rostit toasturi.

După-amiază a fost vizitat Com
plexul agro-industrial de la Slivo- 
Pole, 
toace 
rând

Tovarășul Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. a primit marți 
delegația de activiști ai Partidului 
Comunist Bulgar, condusă de tova
rășul Iancio Gheorghiev, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C. Bulgar, 
care a făcut o vizită în schimb de 
experiență in țara noastră.

La primire, care a decurs intr-o 
atmosferă tovărășească, a participat 
Gheorghe Badrus, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., adjunct de șef da 
secție la C.C. al P.C.R.

A fost prezent Borislav Konstan
tinov, consilier al Ambasadei R.P. 
Bulgaria la București.

în timpul vizitei în țara noastră, 
delegația a avut întîlniri la secțiile

propagandă și presă
P.C.R., la Comitetul

ale C.C. al 
municipal 

București, comitetele județene Hu
nedoara și Cluj ale P.C.R., la Aca
demia de Științe Sociale și Politice, 
Academia de învățămint social-poli
tic „Ștefan Gheorghiu", Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
și la institute de cercetări.

Delegația a vizitat Muzeul 
rie a partidului comunist, a 
revoluționare și democratice 
mânia, precum și obiective economice 
și cultural-istorice din București, ju
dețele Hunedoara, Cluj și Alba.

★
In cursul zilei de marți, delegația 

de activiști ai P.C. Bulgar a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre patrie.

precum
de isto- 
mișcării 
din Ro-

unitate modernă, cu mari sec- 
de producție agricolă, dis-pu- 

de o puternică bază tehnică.
(Agerpres)

MUNIC AT
I de Miniștri

în zilele de 7 și 8 iunie 1971, la 
Giurgiu și Ruse, a avut loc inmni- 
rea ministrului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste Romania, Cor
neliu Mănescu, cu ministrul afaceri
lor externe al Republicii Populare 
Bulgaria, Ivan Bașev.

Cu prilejul întâlnirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, to
vărășească, de Înțelegere reciprocă, 
miniștrii afacerilor externe au efec
tuat un schimb de păreri cu privire 
la stadiul și perspectivele dezvoltă
rii relațiilor bilaterale, precum și în 
legătură cu unele probleme interna
ționale actuale.

Miniștrii au constatat cu satisfac
ție că prietenia tradițională dintre 
cele două popoare frățești și colabo
rarea multilaterală dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria se extind și se a- 
dincesc continuu, pe baza marxism- 
leninismului și a internaționalismu
lui socialist, în spiritul noului Tra
tat de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală, încheiat la 19 noiem
brie 1970. Un rol deosebit îh întări
rea prieteniei frățești și a colaboră
rii multilaterale dintre cele două țări 
revine întâlnirilor și contactelor în
tre conducătorii de partid și de stat 
ai Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Bulgaria, înde
osebi convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, 
care au prilejuit abordarea intr-un 
spirit constructiv a problemelor de 
interes comun și au evidențiat noi 
posibilități de lărgire și diversificare 
a colaborării bilaterale.

Pe linia îndeplinirii prevederilor 
protocoalelor semnate cu prilejul în
tâlnirii dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, la 11 și 
12 septembrie anul trecut la Ruse 
și Giurgiu, Intre Republica Socia
listă România și Republica Popu
lară Bulgaria a fost încheiat acordul 
privind facilitarea călătoriilor cetă
țenilor lor domiciliați în zona micu
lui trafic de frontieră a celor două 
țări, au fost semnate Acordul comer
cial de lungă durată pe pe
rioada 1971—1975, convențiile pentru — —- î'-i/x-
publicii 
electrice 
portarea 
frică și
U.R.S.S. . ______________
garia, precum și alte instrumente de 
Colaborare.

de lungă 
_ 1971—1975, 
construirea pe teritoriul fte- 
-1 Socialiste România-ir' libiei 

și a conductei pentru trans* 
în tranzit de energie elec- 

respectiv gaze naturale din 
în Republica Populară Bui-

Miniștrii au subliniat necesitatea 
intensificării eforturilor în vederea 
îndeplinirii celor convenite cu prile
jul Întâlnirilor la nivel înalt, îndeo
sebi in privința creșterii schimburi
lor comerciale, cooperării și specia
lizării in producție, finalizării lucră
rilor de proiectare a Complexului hi
droenergetic în zona Islaz—Somovit, 
folosirii complexe a întregului poten
țial al Dunării aparținind celor două 
țări, precum și în vederea punerii în 
valoare a noi surse de amplificare a 
colaborării economice, tehnice, știin
țifice, turistice ș.a., corespunzător 
intereselor popoarelor român și 
bulgar, cauzei socialismului și cola
borării internaționale. Părțile au dat 
o apreciere pozitivă 
domeniul culturii și științei. Ele 
convenit să sprijine ' 
continuare a acestei 
deschiderea unor centre culturale 
celor două țări la București și Sofia.

Miniștrii au reafirmat hotărirea ță
rilor lor de a dezvolta relațiile de 
prietenie și colaborare multilaterală 
cu țările membre ale C.A.E.R. și par
ticipante ' ................
cu toate 
tribui la 
interesul 
lume.

în cadrul schimbului de păreri a- 
supra problemelor internaționale, 
pornind de la progresele înregistrate 
pină in prezent de procesul de des
tindere și înțelegere in Europa, și 
ținînd seama de uțtimele evoluții pe 
continent, miniștrii au apreciat că, 
in prezent, este necesar să fie inten
sificate contactele bi și multilaterale 
în scopul organizării, cu participarea 
egală in drepturi a tuturor țărilor 
interesate, fără condiții prealabile, a 
unor întâlniri pregătitoare. pre
cum și a Conferinței general-eu- 
ropene pentru securitate și coope
rare, la care România și Bulgaria sînt 
gata să-și aducă Întreaga lor contri
buție.

Cei doi miniștri au reafirmat hotă
rirea țărilor lor de a acționa pentru 
dezvoltarea — în cadru bilateral și 
multilateral — a relațiilor de colabo
rare, prietenie și bună vecinătate in
tre toate țările balcanice, indiferent 
de orinduirea lor socială, pentru ex
tinderea colaborării economice, știin
țifice, tehnice, culturale și a altor 
forme reciproc avantajoase, pe baza 
respectării principiilor independenței 
și suveranității naționale, integrită-

colaborării
dezvoltarea 
colaborări

în 
au 
în 
Și ale

la Tratatul de la Varșovia, 
țările socialiste, de a con- 
unitatea și coeziunea lor, 
socialismului și păcii

in 
în

ții teritoriale, egalității in drepturi, 
neamestecului în treburile interne, a 
dreptului fiecărui popor de a-și ho
tărî singur destinele, in 
transformării Balcanilor într-o 
de bună vecinătate, colaborare, 
și securitate, liberă de arme 
cleare.

Cele două părți au reafirmat 
vingerea lor că pentru însănătoșirea 
atmoisferei internaționale, edificarea 
păcii și securității în lume, se impun 
măsuri concrete pentru stingerea fo
carelor de război și încordare in di
ferite zone ale globului, excluderea 
forței sau amenințării cu forța în 
relațiile dintre state, soluționarea li
tigiilor pe cale pașnică, dezvoltarea 
unei largi colaborări între toate sta
tele, pe baza normelor dreptului in
ternațional.

Miniștrii au subliniat din nou că 
es-te imperios necesar să se acționeze 
cu cea mai mare fermitate pentru în
făptuirea dezarmării generale și, in 
primul rind, a celei nucleare.

Părțile au reafirmat pozițiile țări
lor lor de sprijinire activă a popoare
lor Vietnamului, Laosului și Cam- 
bodgiei in lupta lor împotriva agre
siunii americane, pronunțîndu-se pen
tru retragerea completă a trupelor 
S.U.A. și ale aliaților lor din această 
parte a lumii, pentru ea popoarele 
din Indochina să fie lăsate să-și ho
tărască singure soarta, fără nici un 
amestec din afară. Ele au subliniat 
necesitatea reglementării conflictului 
din Orientul Apropiat pe baza în
deplinirii integrale a rezoluției Con
siliului de Securitate al O.N.U. din 
22 noiembrie 1967. retragerii tru
pelor israeliene din teritoriile arabe 
ocupate, recunoașterii dreptului la 
dezvoltare independentă a fiecărui 
stat din această regiune și asigurării 
soluționării problemei populației pa- 
lestinene în conformitate cu intere
sele ei naționale.

Relevînd utilitatea oontactelor și 
schimburilor de păreri între repre
zentanții celor două țări, miniștrii au 
hotărît să continue și în viitor 
laborarea în probleme de interes 
mun ale relațiilor bilaterale și 
situației internaționale actuale.

Ministrul afacerilor externe al__ _ _
publicii Socialiste România a adresat 
ministrului afacerilor externe al Re
publicii Populace Bulgaria invitația 
de a face o vizită oficială în Româ
nia. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere.

vederea 
zonă 
pace 
nu-

con-

oo- 
co- 
ale
Re-

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri, Leonte Răutu, a primit marți 
dimineața pe președintele Comitetu
lui Executiv al Federației Interna
ționale a Sportului Universitar 
(F.I.S.U.), Primo Nebiolo, care a par
ticipat la lucrările ședinței Comite-

tului Executiv al F.I.S.U., care s-au 
desfășurat in Capitală.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă cordială, a participat Traian 
Ștefănescu, președintele U.A.S.R.

(Agerpres)

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Suediei, ambasadorul acestei țări la 
București, Per Otto Rathsman, a 
oferit marți o recepție în saloanele 
ambasadei.

Au participat : Ilie Murgulescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat, Cornel Bur
tică, Ion Cosma, Pompiliu Macovei, 
Dan Enăcheseu, Octavian Groza, mi
niștri, Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe, oameni de 
știință și cultură, alte persoane ofi
ciale.

Erau prezenți șefi al misiunilor di
plomatice acreditați la București șl 
membri ai oorpului diplomatic.

★
Cu prilejul celei de-a doua aniver

sări a formării Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă a orga
nizat, marți seara, în sala cinemato
grafului „Capitol" din București, o 
gală de filme documentare.

Erau de față Lam Van-Luu, amba
sadorul Republicii Vietnamului de 
Sud în România, și membri ai amba
sadei, șefi de misiuni diplomatice a- 
creditați la București, și membri ai 
corpului diplomatic.

★
A sosit în Capitală Jean-Baptiste 

Lounda. ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Populare 
Congo in Republica 
mânia.

INVĂȚĂMÎNTULUI
Ministerul Invățămîntului comuni

că : Probele practice de specialitate 
la liceele de artă și liceele cu pro
gram de educație fizică, proba de se
lecție pe baza testului de aptitudini 
lingvistice la liceele cu predarea în 
limbi străine, precum și vizita medi
cală și probele de aptitudini muzi
cale la liceele pedagogice au loc 
intre 20 și 23 iunie a.c.

înscrierea candidaților la aceste 
licee se va face pînă in ziua de 19 
iunie a.c., inclusiv.

Canriidații admiși la aceste proba 
susțin între 26 iunie și 3 iulie la li
ceele respective probele prevăzute 
pentru concursul de admitere in 
liceele de cultură generală, iar can- 
didații respinși se pot înscrie pină in 
ziua de 25 iunie, inclusiv, la concursul 
de admitere, la alte licee.

★
Serbarea de sfirșit de an școlar la 

școlile și liceele de cultură generală 
are loc In ziua de 20 iunie a.c.

Socialistă Ro-

Vizitele delegației de specialiști in construcții
din Republica Democrată Vietnam

Delegația de specialiști 
strucții din Republica 
Vietnam, condusă de Bui 
ministrul construcțiilor, 
marți într-o călătorie pe

în con- 
Democrată 

Qang Tao, 
a plecat 

__ _____ _ ______ Valea Pra
hovei. In drum spre Brașov, oaspeții 
au vizitat fabrica. de geamuri Scă- 
eni, stațiunile climaterice 
Azuga, Sinaia, Predeal și 
Valea Timișului.

La Brașov, specialiștii 
în construcții au avut o 
cu Constantin Drăgan, 
Comitetului Executiv 
P.C.R.. prim-secretar al Comitetului 
județean Brașov al P.C.R., președin
tele consiliului popular județean. Cu 
acest prilej, oaspeții s-au interesat 
de unele probleme privind adminis
trația și organizarea activității con
strucțiilor de locuințe în orașul si 
județul Brașov.

Bușteni, 
cele de pe
vietnamezi 
întrevedere 

membru al 
al C.C. al

în aceeași zi, membrii delegației 
vietnameze s-au întâlnit cu specia
liști din sectorul de proiectări și con
strucții din orașul Brașov. , Gazdele 
au împărtășit din experiența lor în 
executarea construcțiilor de locuințe 
și turistice, ridicate în stațiunea tu
ristică internațională Poiana Brașov 
și în stațiunile situate la Predeal și 
in alte locuri pitorești din județ.

In vizita pe care o fac la Brașov, 
membrii delegației vietnameze sînt 
însoțiți de Ion Găvozdea, vicepre
ședinte al Comitetului de stat pentru 
economia și administrația locală.

Seara, Constantin Drăgan a oferit 
un dineu în "onoarea ministrului con
strucțiilor din R. D. Vietnam. Bui 
Qang Tao. Au participat persoane 
oficiale vietnameze și române.

★
In cadrul marilor 

turale, recomandate 
Mondial al Păcii pentru anul 1971, 
marți după-amiază a avut loe, la 
Casa de cultură a Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, o manifestare consacrată 
împlinirii a 100 de ani de la moartea 
scriitorului brazilian Antonio de 
Castro Alves.

aniversări cul- 
de Consiliul

★
In Capitală au început marți dimi

neața lucrările Comisiei pentru ela
borarea hărții geologice a formațiuni
lor cuaternare din Europa și ale Sub
comisiei pentru stratigrafia cuater
narului.

La lucrări participă specialiștii din 
Cehoslovacia, Finlanda, Franța, R. D. 
Germană, R. F. a Germaniei, Italia, 
Iugoslavia, Norvegia, Olanda, Româ
nia, Spania, Ungaria și Uniunea So
vietică.

(Agerpres)

Vizitele delegației
parlamentare columbiene

r

*

*

*

*

*

i
*

*

*

teatre
— 9; 11,15; 13,30; 16;
PROGRESUL — 15,30;

Delegația parlamentară columbiană, 
condusă de Ciro Rios Nieto, președin
tele Comisiei de relații externe - a 
Senatului Republicii Columbia, care 
se află in țara noastră la invitația 
Marii Adunări Naționale, a vizitat 
marți orașul Brașov.

In cursul dimineții, parlamentarii 
columbieni 
Consiliului
Constantin Drăgan, președintele' con
siliului, cu care au avut o convor
bire prietenească.

în aceeași zi membrii delegației co
lumbiene au fost oaspeții construct i- 
rilor de tractoare. In secțiile princi
pale vizitate, oaspeții au luat cunoș
tință de procesul de fabricare a trac
toarelor românești.

Parlamentarii columbieni au vizi

s-au întâlnit la sediul 
popular județean cu

tat, de asemenea, noile cartiere con
struite tn orașul de la poalele Timpei.

★
Marți la amiază, membrii delega

ției parlamentare oolumbiene au so
sit la Pitești. In cinstea oaspeților, 
Gheorghe Năstase, președintele Co
mitetului Executiv al Consiliului 
popular județean Argeș, secretar al 
Macii Adunări Naționale, â oferit un 
prinz.

După-amiază parlamentarii colum
bieni au vizitat uzina de autoturisme 
Pitești.

în timpul vizitei, delegația a fost 
î'-sotită de Stanciu Stoian, deputat în 
Marea Adunare Națională.

Seara, delegația parlamentară co
lumbiană s-a înapoiat în Capitală.

(Agerpres)

★
Marți seara a sosit în Capitală o 

delegație a municipalității orașului 
Rabat, condusă de Brahim Frej, pre
ședintele Consiliului municipal al 
capitalei Marocului, care la invitația 
Comitetului Executiv al Consiliului 
popular al municipiului București va 
face o vizită in țara noastră.

★
Filarmonica de stat din Sibiu ■ 

prezentat marți seara un concert ex
traordinar cu concursul pianistului 
olandez Looc van der Gaag, care a 
interpretat partea solistică a Con
certului nr. 1 de Ceaikovski. Pro
gramul a mai cuprins uvertura „Ifi- 
genia în Aulida" de Gluck și Simfo
nia nr. 39 de Mozart. A dirijat ar
tistul emerit Henry Selbing.

Tncepînid de marți. Palatul pionie
rilor din București este gazda unei 
reușite expoziții de desene ale copii
lor din Finlanda și România. Nu de 
mult, o expoziție de desene ale co
piilor din țara noastră a fost deschisă s 
la Helsinki.

Printre persoanele oficiale prezen
te la vernisaj se aflau Mircea Ma- 
lita, ministrul invățămîntului, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, reprezentanți ai C.C. 
al U.T.C., ai unor instituții culturale 
bucureștene, artiști plastici, profe
sori, pionieri.

Au fost de față soția ambasadoru
lui Finlandei la București, K. V. 
Măkelă, și atașați culturali ai unor 
misiuni diplomatice.

Cuvintul inaugural a fost rostit de 
Virgiliu Radulian, președintele Con
siliului Național al Organizației 
Pionierilor, care a subliniat 
acestei expoziții la mai buna 
tere intre copiii finlandezi și 
ca și la întărirea prieteniei 
oele două popoare.

Asistenta a vizitat apoi expoziția 
care, reunind peste 200 de lucrări, 
constituie o manifestare de autentic 
talent, sinceritate și dăruire artistică. 
Desenele înfățișează aspecte diferite 
din minunata lume a oopilăriei fi a 
prieteniei între copii.

Expoziția va fi ulterior prezentată 
și în alte orașe din țară.

(Agei-pres)

aportul 
cunoaș- 
românl, 

dintre

PRONOSPORT

(Agerpres)

Cîștigurile concursului Nr. 23 din 
8 iunie 1971

CATEGORIA I : (13 rezultate)
62,75 variante a 1.612 lei.

CATEGORIA a II-a : (12 rezultate) 
903,90 variante a 134 lei.

CATEGORIA a III-a : (11 rezul
tate) 6.147,05 variante a 30 lei.

Sesiunea Comitetului de conducere al Uniunii Internationale
a Sindicatelor din Transporturi, Porturi și Pescuit

• Opera Română (la Sala Pala
tului) : Cavaleria rusticană ; Pa
iațe — 19,30.
• Teatrul de operetă : Văduva 
veselă — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Ca- 
raglale" (Sala Comedia) : Părinții 
teribili — 20 ; (Sala Studio) : 
Moartea ultimului golan — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Iubire pentru Iubire 
— 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Amnarul — 17,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : MInl-Jaz cu 
maxl-haz — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimbirlcă — 
19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : La izvoare de frumu
sețe — 18,30.
• Circul „Globus" : Arena primă
verii — 19,30.

LUMINA
18,30; 20,45,
18; 20,15.
• Clanul __________  . _______
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20.
• Domiciliul conjugal : BUZEȘTI
— 15,30; 18, la grădină — 20,30, 
ARTA — 15,30; 18, la grădină — 
20,15
• Cei trei care au speriat Ves
tul : DACIA — 8,45—20 în conti
nuare.
• Prețul puterii : UNIREA — 
15,30; 18; 20,15, la grădină — 20,15.
• Serata : LIRA — 15,30; 18, la 
grădină — 20,15.
• Haiducii lui Șaptecai ; Zestrea 
domniței Ralu : MUNCA — 15, 19.
• Mihai Viteazul : COSMOS — 
15; 19.
• Cazul C.L. : FLACĂRA — 15,30; 
18; 20.15.
• 100 de carabine : DRUMUL. 
SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
• Eu, Francisc Skorina : FEREN
TARI — 15,30; 17,45; 20.
• Sunetul muzicii : GIULEȘTI —
15,30; 19, VOLGA — 9,30; 12.45;
16,15; 19.45. GRADINA PARCUL 
HERĂSTRĂU — 20.15.
4* Pe cometă.: PACEA
18; 20.
• Trandafiri roșii pentru Ange
lica : CRÎNGAȘI — 15,30; 18; 20,15.
• Vagabondul : POPULAR — 10; 
15,30; 19.
• Los Tarantos : VITAN — 15,30; 
18, la grădină — 20,15.
• De șapte ori șapte : RAHOVA
— 15,30; 18; 20,15.
• Cronometrul : LAROMET
15,30; 17,30; 19,30.
4* Program de desene animat© 
pentru copii : DOINA — 10.
O B.D. intră în acțiune : DOINA
— 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.

vremea
sicilienilor : INFRA-

I 
ț

*

*
*

Timpul probabil pentru 10, 11 și 12 
iunie. In țară : Vremea va fi in ge
neral instabilă cu cerul schimbător. 
Vor cădea averse locale de ploaie 
însoțite de descărcări electrice, mai 
frecvente în regiunea de deal și de 
munte. Vint potrivit, cu unele inten
sificări locale, temperatura aerului 
va continua să scadă ușor la înce
putul intervalului, apoi va crește din 
nou. Minimele vor fi cuprinse intre 
6 și 16 grade, maximele între 16 și 
26 de grade, local mai ridicate.

Plecarea delegației române 
la Conferința Internațională

a .w

Marți dimineața a plecat la Ge
neva, ministrul muncii, Petre Lupu, 
conducătorul delegației Republicii 
Socialiste România la cea de-a 56-a 
sesiune a Conferinței Internaționali? 
a Muncii.

Din delegația română fac parte am
basadorul Ion Datcu, reprezentantul 
permanent al țării noastre pe lingă

Oficiul Națiunilor Unite și institu
țiile specializate ale O.N.U. de la 
Geneva. Ion Păcuraru, adjunct al 
ministrului muncii, Larisa Munteanu, 
secretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R. și Bujor Olteanu, directo
rul Institutului pentru cercetările In 
domeniul tehnologiei.

(Agerpres)

La București au început marți di
mineață lucrările celei de-a XXIII-a 
sesiuni a Comitetului de conducere 
al Uniunii Internaționale a Sindica
telor din Transporturi, Porturi și 
Pescuit. La lucrări iau parte repre
zentanți ai sindicatelor pe ramură 
— membri ai conducerii 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Cipru, 
Dahomey, Franța, R. D. Germană, 
India, Italia, Polonia. România, Si
ria, Ungaria, U.R.S.S. și Uruguay. 
Participă, de asemenea, Ibrahim Za- 
karia, secretar al Federației Sindi
cale Mondiale, precum și Alexandru 
Filioreanu, adjunct al ministrului 
transporturilor și telecomunicațiilor.

Deschizînd lucrările sesiunii, Jean 
Brun, președintele U.I.S. din Trans
porturi, Porturi și Pescuit, a adresat 
mulțumiri sindicatelor din România 
pentru ospitalitatea de care au dat 
dovadă și pentru condițiile create 
bunei desfășurări a acestei manifes
tări sindicale internaționale.

uniunii

în numele Biroului Executiv al 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al 
consiliului, a adresat un călduros 
salut participanților și urări de 
succes in desfășurarea lucrărilor se
siunii. De asemenea, participanții au 
fost salutați de Alexandru Grecu, 
președintele Comitetului Uniunii 
Sindicatelor din Transporturi și Te
lecomunicații.

în continuarea lucrărilor, Debku- 
mar Ganguli, secretar general al 
U.I.S. din Transporturi, Porturi șl 
Pescuit, a prezentat raportul princi
pal la primul punct al ordinii de zi, 
intitulat : „Progresul tehnologic și 
științific în industria transporturilor, 
consecințele sale sociale pentru oa
menii muncii și sarcinile sindicate
lor". Pe marginea raportului, la 
dezbateri au luat cuvîntul numeroși 
participant!.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

STADIONUL DINAMO

t V

emisiune10,20

20,25

22,20

22,45

19,30
20,10

sportului 
Tragerea

• Hello, Dolly (ambele serii — 
pe ecran panoramic) : PATRIA — 
9,30; 13; 16,30; 20.
• 100 de dolari pentru șerif : 
SCALA — 0,30; 12,30; 15,30; 18,30;

FESTIVAL — 7,45; 10,30;

șl Sol grădinari s
, — 9; 12,30; 16;

EXCELSIOR — 9; 12,30; 16; 
MIORIȚA — 9; 12,30; 16;
TOMIS — 9; 12,30; 16, la gră-

21,30, FESTIVAL — 7,45; lu,
13,15; 16; 18,45; 21,30, la grădină
20.15, ------------------- -- --------- --
20.15.
• Șt

cinema

caii se Împușcă, nu-1 așa ? : 
CAPITOL — 9.15; 11,45, FERO
VIAR — 9; 11,45; 15; 18; 20,30, MO
DERN — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, 
la grădină — 20,30.
• Regele Lear : CAPITOL — 
14,15; 17; 20.
a Apa ca un bivol negru : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 
18,15; 20.30.
a Bătălia de pe Neretva : GRI- 
VIȚA — 9; 12,30; 16; 19,30, AURO
RA — 9; 12,30; 16; 19,30, la grădină 
— 20, FLAMURA — 9; 12,30; 16;
19.30.
• Facerea lumii : BUCEGI — 
15,30; 18; 20,30, la grădină — 20,30, 
FLOREASCA — 15,30; 18.15; 20,30.
• Vulpile șl șoriceii : TIMPURI 
NOI — 0—20,15 tn continuare.
• Printre colinele verzi : VIITO
RUL — 15,45; 18; 20,15.
• O floare ț" * " 
LUCEAFĂRUL
19.30, 
19,30,
19.30, XW1V1LO --  U, xv, io s,a-
dină — 20, GRADINA DOINA — 
20.
• Dă-1 înainte, cowboy : MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
2045, BUCUREȘTI — 8,30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21, GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FAVO
RIT — 9.15; 11,30; 15,45; 16; 18,15;
20.30, GRĂDINA CAPITOL — 
20,15. ARENELE ROMANE — 20.
• Conflict conjugal — 9, Omul din
Rio — 10,30; 12,30; 14,30, Liga
gentlemenilor — 16,30; 18,45; Fe
mela dispărută — 21 : CINEMA
TECA (sala Union).
a Z : MOȘILOR — 15,30; 18; 20.30. 
a Elefantul Slowly : VICTORIA 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
a Butch Cassidy și Sundance Kid:

Deschiderea emisiunii. Fotbal. 
Transmisiune de la stadionul 
„23 August" din Capitală a 
cuplajului Steaua — Pro
gresul ; Dinamo — Rapid. 
Crainici comentatori : Aristi
de Buhoiu și Eftimle Ionescu. 
In pauze : • Reportajul „10 
minute cu maestrul 
Petre Mîndru" • 
Pronoexpres. 
„1001 de seri" — 
pentru cel mici.
Telejurnalul de seară • Sport. 
Reflector : Calitatea inferioa
ră a unor produse — repor
taj realizat la Inspectoratul 
de Stat pentru controlul ca
lității produselor. Emisiune 
de Mircea Giosanu.
Tele-elnemateca : ,,Desiree".
Un film care evocă momente 
din viața lui Napoleon Bona
parte. In rolurile principale : 
Marlon Brando, Jean Sim
mons, Merle Oberon. Regia : 
Henri Koster. Premieră pe 
țară.
Gala marilor lnterprețl : Ilea
na Iliescu. Partener : Mari
nei ștefănescu. în program : 
„Moartea lebedei" de Salnt- 
Saens ; Adagio din „Lacul 
lebedelor" de Ceaikovski ; 
„Vis de dragoste" de Liszt ; 
Variații din „Tricornul" de 
De Falia ; „Rapsodia albas
tră" (fragment) de Gershwin. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT «SPORT • SPORT • SPORT •

FOTBAL

Mereu mai agitat, cu cit se apro
pie de sfirșit, campionatul divizionar 
A programează pentru astăzi o etapă 
extrem de pasionantă, ce poate fi 
denumită a „marilor speranțe". Din
tre cele opt meciuri, se detașează fi
rește Steaua—Progresul și Dinamo— 
Rapid, ce se vor desfășura în cuplaj, 
cu începere de la ora 15,30, pe sta
dionul „23 August" din Capitală. Cu- 
noscind clasamentul după 26 de eta
pe, este ușor de observat că de la 
acest cuplaj se așteaptă răspuns — 
ce s-ar putea să fie definitiv — cu 
privire la echipa campioană (Dinamo 
sau Rapid ?), precum și cu privire 
la „soarta" formației Progresul (can
didată la retrogradare...) Pornind de 
la importanța mizei acestor . două 
partide, federația de fotbal a apelat 
la doi arbitri bulgari : Z. Stanev va 
conduce meciul Dinamo—Rapid, iar 
T. Betchirov meciul Steaua—Progre
sul.

Partidele din țară sînt Ia rîndul lor 
de mare importanță pentru echipele 
respective, fiecare dorind să încheie 
campionatul pe un loc cit mat bun 
în clasament. Doar C.F.R. Timișoara 
— sortită definitiv retrogradării — 
nu mai are ce spera... Dar iată aces
te partide : Politehnica Iași— U.T.A., 
Universitatea Craiova—C.F.R. Clu.i, 
Steagul roșu Brașov—S. C. Bacău. II- 
niversitatea Cluj—Farul. F.C. Argeș— 
C.F.R. Timișoara, Jiul Petroșani—Pe
trolul.

Cuplajul interbucurestean va fi te
levizat în întregime. Radiodifuziunea 
va transmite aspecte de la toate me
ciurile, pe programul I, cu începere 
de la ora 17.

• Aseară, comisia de disciplină a 
F.R.F., luind în discuție comportarea 
nesportivă a unor fotbaliști de la

Rapid în meciul de duminică, cu 
Steagul roșu, a decis suspendarea pe 
două etape 
Dumitru a 
blică".

a jucătorului C. Dan ; 
primit „mustrare pu

TRAS LA SORTI 
SEMIFINALELE 

„CUPEI ROMÂNIEI”
La sediul federației de fotbal, ieri 

după-amiază a avut loc tragerea la 
sorți a semifinalelor „Cupei Româ
niei" la fotbal.

Sorții au decis disputarea urmă
toarelor partide : Universitatea Cluj- 
Steaua București și Metalul Bucu- 
rești-IIinamo București. Meciurile tur 
se vor disputa la 16 iunie, iar cele 
retur la 23 iunie.

S-AU

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE TIR

Surprize în întrecerile
de pe poligonul Tunari

La Poligonul Tunari au continuat 
ieri campionatele internaționale de 
tir ale României. S-au disputat două 
probe : una rezervată senioarelor și 
juniorilor (armă standard 3x20) și 
alta pentru seniori (pistol viteză). 
Din păcate starea vremii a influ
ențat desfășurarea competiției, ieri 
dimineață deasupra zonei poligonu
lui abătîndu-se o ploaie torențială. 
Disputate totuși, în două reprize, ca 
să spunem astfel, întrecerile au men
ținut incert rezultatul final, de-abia

În vederea campionatelor europene

LOTUL NOSTRU DE BOX
A PLECAT LA MADRID

în cîteva rînduii
ATLETISM. — Cu prilejul unui 

concurs atletic desfășurat la Schiel- 
leiten (Austria), tînărul sportiv aus
triac Sepp Zeilabuer, în virstă de 19 
ani, a stabilit un nou record mon
dial de juniori la decatlon, cu per
formanța de 7 664 puncte.

Delegația boxerilor români care va 
lua parte la campionatele europene 
de la Madrid a plecat ieri dimineață 
spre locul marii competiții. Cei 11 
pugiliști tricolori sînt : Aurel Mihai 
(categoria sememuscă), Constantin 
Gruieseu (muscă). Aurel Dumitrescu 
(pană), Gabriel Pometcu (cocoș). Va- 
sile Antonii: (serniușoară). Calistrat 
Cuțov (ușoară). Victor Silberman 
(semimijlocie). Ion Gyorfi (mijlocie 
mică), Alee Năstac (mijlocie), Horst 
Stumpf (semigrea) și Ion Alexe

Din lotul initial lipsește. fi-terea). . . .
ind accidentat, binecunoscutul nostru 
campion Ion Monea. In locul lui va 
boxa — debutind la semigrea — 
Horst Stumpf, fost campion (și anul 
acesta finalist) la mijlocie.

Campionatele europene de la Ma
drid, la care s-au înscris pugiliști din 
27 de țări, încep în ziua de 11 iunie, 
galele eliminatorii și semifinalele în- 
cheindu-se la 17 iunie. Finalele la 
cele 11 categorii de greutate vor a- 
vea loc în ziua de 19 iunie.

după ultimele „focuri" putându-se 
cunoaște ciștigătorii.

Proba feminină de armă standard 
3x20 focuri s-a încheiat cu victoria 
sovieticei Kira Boiko, cu 581 puncte, 
urmată de compatrioata sa Tatiana 
Ratnikova — 576 puncte și Mariane 
Kaschel (R. D. Germană) — 573
puncte. In proba similară rezervată 
juniorilor, victoria a revenit norve
gianului Ove Okdal, cu 570 puncte.

Fără îndoială, prezența campionu
lui mondial H. Vollmair (R.D.G.) pe 
ștandul probei de pistol liber a in
fluențat pozitiv starea de concurs a 
celorlalți competitori ; cine nu do
rește să scoată un rezultat cit mai 
apropiat de cel al campionului lumii 
sau — deloc exclus — să-l și întrea
că ? Marea surpriză avea să se pro
ducă ! După executarea celor 60 de 
focuri, pe primul loc s-a clasat so
vieticul Grigori Zapolski (568 p), iar 
pe locul secund cehoslovacul H. Hro- 
mada (cu același punctaj). Rezulta
tul constituie un nou record al cam
pionatelor. Vollmar a ocupat ieri 
doar locul 5.

Astăzi, această a XlV-a ediție a 
campionatelor ia sfirșit, o dată cu 
disputarea probelor de armă liberă 
300 m (3x40) pentru seniori și pistol 
sport (30. + 30) pentru senioare și 
juniori. Festivitatea de închidere a 
tradiționalei competiții urmează să 
se desfășoare la ora 15.

CICLISM. — Cel de-al 11-lea Tur 
ciclist al Serbiei, la care au partici
pat rutieri din Italia, România, Po
lonia și Iugoslavia, s-a încheiat la 
Krușevaț cu victoria iugoslavului 
Cvitko Bilici. O comportare bună au 
avut în această competiție frații An
drei și Ștefan Suciu, care s-au numă
rat printre protagoniștii întrecerii, 
ocupind locurile 4 și respectiv 7 în 
clasamentul general individual. A
6- a și ultima etapă, disputată pe tra
seul Prokuplie—Krușevaț (120 km), a 
revenit lui Josef Valencici, cronome
trat cu timpul de 2h52’. Pe locul doi, 
în același timp, a sosit Bozinici, iar 
pe locul trei românul N. Gavrilă — 
la 40” de învingător. Un alt ciclist 
român, Cristian Tudoran, a sosit al
7- lea in același timp cu Gavrilă.

ȘAH. — După opt runde, în tur
neul internațional feminin de șah de 
la Moscova continuă să conducă 
maestra sovietică Alia Kușnir cu 
6.5 puncte, urmată de Lemaciko 
(U.R.S.S.) și Eretova (Cehoslovacia) 
— 5,5 puncte. Șahista româncă Mar
gareta Teodorescu ocupă locul 6 cu 
4 puncte. Rezultate din runda a 
8-a : Kușnir—Krumova 1—0 ; Ereto
va—Stepina 1—0 ; Teodorescu—Me- 
dianikova remiză ; Handsuren—Lit- 
manowicz remiză.

FOTBAL. — Peste 
tatori au urmărit la 
dintre selecționatele 
pru, contând pentru campionatul eu
ropean de fotbal. Fotbaliștii sovietici 
au obținut victoria cu scorul de 6—1 
(3-0).

50 000 de spec- 
Moscova meciul 
U.R.S.S. și Ci-
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Ședințe ale unor Comisii 
permanente CA.E.R.

PENTRU TRANSPORTURI

CONGRESUL AL XVI-LEA AL PARTIDULUI POPULAR REVOLUȚIONAR MONGOL

Ea București a avut loc a 40-a 
ședință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru transporturi. La șe
dință au participat delegațiile Repu
blicii Populare -Bulgaria, Republicii 
Socialiste Cehoslovace, Republicii 
Democrate Germane, Republicii Popu
lare Mongole, Republicii Populare 
Polone, Republicii Socialiste Româ
nia, Republicii Populare Ungare și 
Uniunii Republicilor Sovietice Socia
liste.

La ședință au fost prezenți repre
zentanții Biroului parcului comun de 
vagoane de marfă și Comitetului Or
ganizației de colaborare a căilor fe
rate. A prezidat ministrul căilor de 
comunicație al Republicii Populare 
Polone, M. Zaifryd, președintele Co
misiei permanente C.A.E.R. pentru 
transporturi.

Comisia a stabilit sarcinile care îi 
revin din hotărîrile Comitetului 
’ .ecutiv C.A.E.R. (ședințele a 51-a 
ți 52-a). Ea a examinat și a pus de 
acord măsurile privind colaborarea 
pentru perfecționarea în continuare a 
lucrărilor de exploatarea transportu
rilor pe căi ferate în traficul mărfu
rilor de comerț exterior și a adoptat 
recomandări în problemele dezvoltării 
în continuare a parcului comun de 
vagoane, a aprobat programul lucră

PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARĂ
l-a Constanța a avut loc cea de-a 

15-a ședință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru industria alimentară.

Au participat delegații din R. P. 
Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, R.D. 
Germană, R.P. Mongolă, R.P. Polonă, 
Republica Socialistă România, R. P. 
Ungară, Uniunea Sovietică, precum și 
reprezentanți ai R.S.F. Iugoslavia.

Comisia a adoptat programul co
laborării în domeniul elaborării prog
nozelor pe termen lung de dezvoltare 
a unor ramuri ale industriei alimen
tare a țărilor membre ale C.A.E.R. 
pe perioada pînă în 1985 și a exami
nat rezultatele coordonării unor cer
cetări tehnico-științifice efectuate in 
perioada 1966—1970, adoptînd reco
mandări privind introducerea în pro
ducție a rezultatelor acestor cerce
tări. Comisia a adoptat textul Con

PENTRU INDUSTRIA PETROLULUI 
Șl GAZELOR

BRATISLAVA 8 (Agerpres). — La 
Bratislava a avut loc cea de-a 34-a 
ședință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru industria petrolului 
și gazelor. Au participat delegații 
ale țărilor membre ale C.A.E.R. : 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germa
nă, Polonia, România, Ungaria și 
U.R.S.S. Pe baza acordului dintre 
C.A.E.R. șl guvernul R.S.F. Iugosla
via, la ședință a participat și o dele
gație din R.S.F.I. In .calitate de 
observatori au fost prezenți repre
zentanți ai R. D. Vietnam.

Comisia a făcut un bilanț al acti
vității sale în anul 1970 și a exami
nat programul activității sale vii
toare.

Participanții au examinat recoman

PHENIAN

Acord suplimentar la planul de colaborare 
culturală intre România și R.P.D. Coreeană

PHENIAN 8 (Agerpres). — Un 
i acord suplimentar la planul de cola

borare culturală pe perioada 1970— 
1971 între guvernele Republicii Socia
liste România și Republicii Populare 
Democrate Coreene a fost semnat la 
Phenian, transmite agenția A.C.T.C.

Din împuternicirea guvernului ro
mân, documentul a fost semnat ae 
Aurel Mălnășan, ambasadorul Repu- 

, blicii Socialiste România la Phenian, 
[ iar din partea guvernului R.P.D. Co

ZILE DE SARBATOARE ALE TRAINICEI 
PRIETENII ROMÂNO-COREENE

(Urmare din pag. I)

comunitatea de idealuri și aspirații, 
pe principiile marxism-leninismului 
ți internaționalismului proletar, de
plina egalitate in drepturi și respec
tul reciproc al independenței și su
veranității naționale, neamestecul 
în treburile interne și întrajutorarea 
tovărășească. In cursul acestor întil- 
niri, cetățenii R.P.D. Coreene s-au 
referit la solidaritatea activă, pătrun
să de spiritul internaționalismului 
proletar, dintre Partidul Muncii din 
Coreea și Partidul Comunist Român. 
Ei și-au exprimat recunoștința pentru 
sprijinul pe care poporul român il 
acordă in permanență cauzei poporu
lui coreean, idealului său național — 
unificarea pașnică și democratică ’a 
patriei.

In zilele premergătoare vizitei, toate 
tiarele coreene consacră spații ample 
succeselor obținute de poporul nostru, 
sub conducerea partidului, pe calea 
edificării societății socialiste multila
teral dezvoltate. Totodată, programe 
speciale închinate țării noastre au 
fost prezentate la posturile de radio 
ți televiziune.

„Clasa muncitoare, întregul popor 
român, duc o luptă plină de abnega
ție pentru a traduce in viață politica 
Partidului Comunist Român — subli
niază intr-unui din articolele sale 
ziarul „Nodon Sinmun", organ al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea. 
După eliberare, Partidul Comunist 
Român a elaborat cu înțelepciune 
sarcinile pentru fiecare etapă. El a 
acordat o mare importanță rolului 
care ii revine in dezvoltarea econo
miei, in edificarea cit mai rapidă a 
societății socialiste, dezvoltarea indus
triei grele, cu nucleul său — construc
ția de mașini. Poporul frate român a 
dobindit succese uriașe in lupta sa 
pentru crearea și întărirea unei in
dustrii constructoare de mașini pro
prii, care constituie baza dezvoltării 
industriei naționale și a progresului 
tehnic. Manifestînd o deplină adeziu
ne față de politica partidului, po
porul român a dus o luptă intensă 
pentru dezvoltarea acestui domeniu 
hotărîtor".

Alte publicații coreene fac o tre
cere in revistă a progreselor înre
gistrate in diverse ramuri industriale, 

rilor privind standardizarea vagoane
lor de marfă, ansamblelor și pieselor 
lor, a discutat sarcinile colaborării 
privind pregătirea căilor ferate din 
țările membre ale C.A.E.R. cu ecarta- 
mentul de 1435 mm pentru trecerea 
la cupla automată.

Comisia a adoptat recomandări le
gate de elaborarea convențiilor mul
tilaterale privind crearea sistemului 
unic de transport conteinerizat și co
laborarea în navigația comercială ma
ritimă, a adoptat recomandări pri
vind standardizarea unor normative 
referitoare la drumurile internaționa
le auto, perfecționarea parametrilor 
mașinilor și utilajelor rutiere și pen
tru unificarea grupelor principale de 
utilaje pentru dirijarea automată a 
traficului aerian.

Participanții la ședință au vizitat 
unele întreprinderi de transport.

La semnarea protocolului ședinței 
a participat Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, reprezentantul permanent al 
României in Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc, președintele în 
funcțiune al Comitetului Executiv al 
C.A.E.R., și alte persoane oficiale.

Ședința comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie, colabo
rare și înțelegere reciprocă.

venției privind colaborarea tehnico- 
științifică în rezolvarea problemei 
privind creșterea valorii nutritive a 
produselor alimentare.

Au fost convenite acțiunile legate 
de realizarea programului colaborării 
privind utilizarea mașinilor electro
nice de calcul în diferite domenii ale 
industriei alimentare în perioada 
1971—1975, precum și programul co
laborării în vederea asigurării indus
triei alimentare cu utilaje moderne.

Comisia a făcut bilanțul activității 
sale pe anul 1970 și, de asemenea, 
a examinat alte probleme ale colabo
rării în domeniul industriei alimen
tare.

Ședința s-a desfășurat într-o atmo
sferă prietenească și de înțelegere re
ciprocă deplină.

dări privind specializarea și coope
rarea in producția diverselor produ
se petrolifere, colaborarea în apro
vizionarea cu petrol a întreprinderi
lor petrochimice în perioada ime
diat următoare, precum și probleme 
ale standardizării și ridicării gradu
lui de eficiență a muncii.

Comisia a examinat, de asemenea, 
probleme legate de eficacitatea cer
cetărilor tehnico-științifice în anii 
trecuți și a examinat căile de lăr
gire a activității în acest domeniu. 
Comisia a precizat planul său de 
activitate pe anul 1971.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și deplină în
țelegere reciprocă.

reene de Kim Kuan Sup, vicepre
ședinte al Comitetului pentru relații 
culturale cu țările străine.

La ceremonia semnării au fost pre
zenți Pak Sok Gyun, șef de departa
ment în Ministerul Afacerilor Exter
ne, reprezentanți ai Ministerului Cul
turii și ai Comitetului coreean pen
tru relații culturale cu țările străine, 
precum și membri ai Ambasadei ro
mâne la Phenian.

a transformărilor importante din agri
cultură, relevind, totodată, preocupa
rea constantă a partidului și statului 
nostru pentru continua ridicare a ni
velului de viață al oamenilor muncii.

„Poporul român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, scrie 
„Phenian Sinmun", a dus o luptă 
îndelungată pentru emanciparea na
țională și socială, devenind stăpinul 
țării. înfăptuirea rodnică a mai mul
tor planuri economice a permis lichi
darea moștenirii grele a trecutului, 
înzestrarea țării cu baze industriale 
temeinice, cum ar fi industria con
structoare de mașini, ramurile chimi
că, metalurgică, petrolieră, energe
tică. Aceste realizări s-au reflectat și 
in comerțul exterior al României, 
care are legături economice active cu 
zeci și zeci de state din întreaga 
lume".

„Strins unit in jurul Partidului Co
munist Român, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — subliniază „No
don Sinmun" — poporul român și-a 
mobilizat toate energiile pentru înfăp
tuirea mărețelor obiective elaborate 
de Congresul al X-lea al P.C.R., a 
sarcinilor noului plan cincinal. Tre- 
cind la realizarea cu succes a acestui 
program de mare insemnătate, oa
menii muncii au fost înflăcărați de 
bucuria sărbătoririi semicentenarului 
Partidului Comunist Român". „Po
porul coreean — subliniază ziarul — 
își exprimă convingerea fermă că 
frații săi din România vor îndeplini 
în mod remarcabil sarcinile noului 
plan cincinal, dăruindu-și cu pasiune 
tot talentul și energia lor. Poporul 
coreean se bucură din toată inima de 
marile realizări dobîndite de Româ
nia prietenă".

Pregătirile ce se fac pentru a-i în- 
tîmpina pe solii poporului român 
constituie o expresie elocventă a in
teresului și profundei satisfacții cu 
care este așteptată vizita delegației 
țării noastre, întîlnirile dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, 
ele fiind unanim apreciate ca un mo
ment de o deosebită însemnătate pen
tru adîncirea continuă a bunelor re
lații de prietenie și colaborare rornâ- 
no-coreeană, în interesul ambelor 
popoare, al cauzei socialismului și 
păcii.

Raportul C. C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol 

prezentat de tovarășul 
Jumjaaghiin Țedenbal

în introducerea Raportului de acti
vitate al C.C. al P.P.R.M., tovarășul 
Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secretar 
al C.C. al P.P.R.M., a arătat că Con
gresul al XVI-lea al P.P.R.M. își 
începe lucrările în ajunul gloriosului 
jubileu semicentenar al revoluției 
populare, care a adus poporului 
mongol eliberarea națională și socia
lă deplină.

In continuare, vorbitorul a ară
tat că în perioada care a trecut 
de la Congresul al XV-lea „poporul 
mongol a repurtat mari succese în 
rezolvarea sarcinilor construcției eco
nomice și culturale, în creșterea bună
stării sale materiale și culturale. Oa
menii muncii din țara noastră — a 
spus el — au izbutit să îndeplinească . 
indicatorii principali ai celui de-al 
patrulea plan cincinal de dezvoltare 
a economiei naționale și culturii R.P. 
Mongole pe anii 1966-1970. Prin a- 
ceasta s-a făcut încă un pas impor
tant înainte în crearea bazei tehnico- 
materiale a socialismului în R. P. 
Mongolă".

Referindu-se la bilanțul și sarcinile 
dezvoltării continue a principalelor 
ramuri ale economiei, raportorul a 
arătat că în cei peste 11 ani care au 
trecut de la încheierea cooperativiză
rii gospodăriilor individuale ale ara- 
ților „s-au întărit considerabil între
prinderile noastre agricole socialiste
— uniunile agricole și gospodăriile 
de stat — în care este concentrată 
producția agricolă ; dispunem în pre
zent de 272 uniuni agricole de arați 
și 32 gospodării de stat. Fiecărei u- 
niuni agricole de arați îi revin, in 
medie, 535 000 hectare suprafață de 
pămînt, 60 700 capete de vite, iar fie
cărei gospodării de stat, agricole sau 
animalieră, 360 000 hectare pămînt, 
10 000 hectare suprafață cultivabilâ și* 
30 000 capete de vite în medie.

In anii cincinalului au fost con
struite 12 fabrici de nutreț combinat, 
zeci de depozite mecanizate pentru 
păstrarea fondului de rezervă al nu
trețurilor. Construirea clădirilor zoo
tehnice a fost declarată de către 
partid și guvern, în anii aceștia, drept 
o cauză a întregului popor, alocin- 
du-se fonduri sporite pentru îndepli
nirea acestei sarcini. Numai în ulti
mii doi ani, prin forțele organizații
lor de stat de construcții, ale uniu
nilor agricole de arați și gospodăriilor 
agricole de stat au fost construite 
peste 13 000 clădiri, care pot adăposti 
peste 6 milioane vite. Au fost repur
tate succese de seamă in domeniul 
mecanizării și electrificării agricultu
rii".

In comparație cu cincinalul prece
dent, volumul mediu anual al produc
ției agricole-marfă a crescut în anii 
celui de-al patrulea cincinal cu 6,1 
la sută.

Plenara a IX-a a C.C. al partidu
lui, care a avut loc în luna februa
rie a.c., a analizat amănunțit situația 
din domeniul zootehniei, a dezvăluie 
principalele cauze ale rămînerii ei în 
urmă și a formulat sarcini concrete 
pentru dezvoltarea consecventă a 
acestei ramuri deosebit de impor
tante a economiei mongole. Plenara
— a spus vorbitorul — a hotărît ca 
în noul cincinal să fie repartizate cel 
puțin 35 la sută din investițiile ca
pitale pentru producția agricolă. In 
conformitate cu aceasta, în perioada 
1971—1975 se prevăd alocații în agri
cultură de 1 909 000 tugrici, ceea ce 
depășește cu 40 la sută nivelul pre
cedentului cincinal.

In 1975, achizițiile de cereale fă
cute de stat, precum și achizițiile de 
cartofi și legume vor fi de 1,5—1,6 
ori mai mari.

J. Țedenbal a subliniat că in cel 
de-al patrulea cincinal R. P. Mon
golă a făcut un nou pas înainte în 
rezolvarea sarcinii programatice puse 
de partid de transformare a țării în
tr-o țară industrial-agrară. In linii 
mari, au fost îndeplinite cu succes 
sarcinile de plan ale cincinalului 
privind întărirea bazei energetice și 
de combustibili a eoonomiei națio
nale, asigurarea unei creșteri rapide 
a producției materialelor de construc
ție, dezvoltarea continuă a celor mai 
eficiente ramuri ale industriei ușoare 
și alimentare.

Producția globală a industriei R. P. 
Mongole a crescut în anul 1970 de 
1,6 ori în comparație cu anul 1965, cu 
un ritm mediu anual de 9,9 la sută. 
A crescut considerabil producția prin
cipalelor tipuri de mărfuri — pro
ducția de energie electrică cu 78 la 
sută, extracția de cărbune cu 77 la 
sută, producția de carne cu 56 la 
sută.

Datorită amploarei pe care au că
pătat-o lucrările de prospectare geo
logice, au sporit rezervele prospec
tate de cărbune energetic, de mate
riale de construcție, unele metale 
nobile, au fost descoperite mari ză
căminte de minereuri utile ; o se
rie de zăcăminte au fost pregătite 
pentrți exploatare industrială.

In continuare, vorbitorul a arătat 
că, în prezent, industriei R. P. Mon
gole ii revine 34 la sută din produc
ția socială globală.

Arătînd că pe baza creșterii pro
ducției sociale, în anii celui de-al 
patrulea cincinal, s-a ridicat nivelul 
de trai material și cultural al oa
menilor muncii, raportorul a subli
niat că fondul de consum în perioa
da 1966—1970 a crescut cu 24,6 la 
sută, iar fondul de salarii pentru 
muncitori și funcționari cu 27 la 
.sută. Volumul pensiilor de stat pen
tru bătrînețe a sporit, în medie, cu 
20 la sută. Sistemul de pensionare a 
fost considerabil extins prin intro
ducerea de pensii pentru membrii 
uniunilor agricole de arați. In noul 
cincinal 1971—1975 se prevede spori
rea fondurilor pentru retribuția 
membrilor uniunilor agricole de 
arați, ocupați în producția socială, 
cu 40—45 la sută. Unele categorii de 
muncitori cu salarii scăzute vor be
neficia de o creștere cu 20 la sută a 
salariilor.

în noul cincinal, a continuat vor
bitorul, fondul general de locuințe va 
crește cu peste 30 la sută, datorită 
investițiilor centralizate de stat.

„Partidul nostru — a spus, in conti
nuare tovarășul Țedenbal — care a 
străbătut o cale semicentenară de 
luptă și victorii, vine la congresul 
său și mai unit și monolit, încrezător 
în forțele sale și în justețea liniei 
politice spre asigurarea victoriei de
pline a socialismului pe pămîntul 
mongol".

„In activitatea sa politică externă, 
Comitetul Central al partidului a ur
mărit ca și pînă acum ferm și con
secvent linia spre întărirea prin toate 
mijloacele a alianței, prieteniei și co
laborării R. P. Mongole cu Uniunea 
Sovietică și cu celelalte state socia
liste, spre consolidarea pozițiilor in
ternaționale și a unității de acțiune 
a țărilor comunității socialiste". In 
acest context, vorbitorul a evocat 
existența unor legături de strînsă și 
multilaterală colaborare între Re
publica Populară Mongolă și Repu
blica Socialistă România.

Partidul nostru, a spus primul se
cretar al C.C. al P.P.R.M.. consideră 
ca o sarcină a sa necesitatea de a 
lărgi și adinei neobosit relațiile de 
colaborare multilaterală cu țările so
cialismului, de a dezvolta și întări 
legăturile politico-ideologice cu parti
dele marxist-leniniste din aceste țări, 
de a contribui pe toate căile la întă
rirea unității și coeziunii întregii co
munități socialiste, de a educa oa
menii muncii din R.P. Mongolă în 
spiritul prieteniei și solidarității in
ternaționaliste cu popoarele care con
struiesc socialismul și comunismul.

El a relevat, de asemenea, eă 
P.P.R.M. desfășoară cu consecvență 
linia îndreptată spre sprijinirea mul
tilaterală a mișcării muncitorești in
ternaționale și de eliberare națio
nală, linia luptei împotriva colonialis
mului și neocolonialismului, de întă
rire și dezvoltare a relațiilor de prie
tenie cu statele care au pornit pe 
calea dezvoltării independente, că 
partidul va sprijini și de acum înain
te pe comuniști, clasa muncitoare și 
pe toți oamenii muncii din țările ca
pitaliste în lupta lor pentru pace, de
mocrație și socialism, împotriva im
perialismului.

R.P. Mongolă, fidelă ideilor păcii și 
colaborării egale în drepturi a popoa
relor. va dezvolta și lărgi și de acum 
înainte relațiile de prietenie cu țările 
din Asia, Africa și America Latină, 
în interesul sprijinirii luptei antiim- 
perialiste a popoarelor din aceste 
țări. în interesul triumfului cauzei 
păcii și progresului social.

Partidul nostru înfăptuiește o linie 
de extindere a relațiilor bilaterale și 
a contactelor cu partidele comuniste, 
socialiste de stînga și revoluționar- 
democratice din alte țări ale lumii, 
o linie de întărire a solidarității și 
colaborării cu acestea în lupta pen
tru coeziunea forțelor antiimperia- 
liste.

J. Țedenbal a vorbit apoi despre 
lupta popoarelor pentru pace și secu
ritate generală, împotriva politicii 
imperialiste; de agresiune și război, 
relevînd direcțiile activității politice 
externe desfășurate de partid, de sta
tul mongol.

De la tribuna congresului nostru — 
a declarat J. Țedenbal — condam
năm cu hotărîre agresiunea crimi
nală a imperialiștilor americani îm
potriva popoarelor din Indochina. 
Partidul nostru consideră că singu
ra cale reală de reglementare po
litică rapidă a problemelor Vietna
mului, Cambodgiei și Laosului și de 
stabilire a păcii în Asia de sud-est 
constă în încetarea imediată a răz
boiului colonial rușinos, în retrage
rea necondiționată, deplină, a tru
pelor americane din țările acestei 
regiuni.

„Ca țară socialistă asiatică, R.P. 
Mongolă este vital interesată în asi
gurarea păcii și securității în Asia 
și Extremul Orient. Ea se pronunță 
cu hotărîre împotriva politicii impe
rialiste de permanentizare a divi
zării Coreei, pentru unificarea paș
nică și democratică a acestei țări, în 
interesul întregului popor coreean, 
in interesul asigurării păcii în Ex
tremul Orient. Extinderea legături
lor între statele din Asia, dezvolta
rea colaborării rodnice pe baza prin
cipiilor egalității în drepturi, avan
tajului reciproc și neamestecului în 
treburile interne ale unuia sau altu
ia, ar sluji neîndoielnic cauzei reali
zării unei păci stabile în această 
parte a globului pămîntesc".

Una din sarcinile cele mai ac
tuale și cardinale ale evoluției in
ternaționale, asupra căreia este con
centrată atenția opiniei publice in
ternaționale, constă în asigurarea 
securității europene. O contribuție 
esențială la întărirea securității eu
ropene. la destinderea încordării in
ternaționale au reprezentat-o trata
tele dintre U.R.S.S. și R.F.G.. R.P. 
Polonă și R.F.G., în care sînt con
sfințite rezultatele și spiritul nou al 
dezvoltării postbelice din Europa. 
R.P. Mongolă se pronunță pentru 
normalizarea relațiilor dintre toate 
statele europene, în special dintre 
R.D.G. și R.F.G. pe baza recunoaș
terii din punctul de vedere al drep
tului internațional a faptului exis
tenței celor două state germane su
verane.

Referindu-se Ia lupta P.P.R.M. 
pentru crearea bazei tehnico-mate- 
liale a socialismului și la sarcinile 
dezvoltării forțelor de producție din 
țară pe anii următori, vorbitorul a 
subliniat că sarcina economică prin
cipală a noului cincinal constă în 
obținerea unei sporiri considerabile 
a volumului producției sociale pe 
calea creșterii permanente a agri
culturii, în asigurarea, pe această 
bază, a creșterii continue a nivelu
lui de viață material și cultural al 
oamenilor muncii.

Țedenbal a arătat . că sarcina 
principală a noului cincinal constă 
în sporirea volumului producției a- 
gricole pe calea asigurării creșterii 
șeptelului, proprietate obștească, a 
productivității sectorului zootehnic, 
a recoltelor culturilor agricole, pe 
baza mobilizării la maximum și fo
losirii raționale a rezervelor existen
te și a întăririi continue * bazei 

tehnico-materiale. Se prevede spori
rea in 1975, comparativ cu 1970, a 
producției agricole globale cu 22—25 
la sută.

Raportorul a subliniat că sarcinile 
principale ale dezvoltării industriei 
în noul cincinal constau în întărirea 
și mai mult a bazei energetice și 
de combustibil a economiei națio
nale, în extinderea folosirii resurse
lor minerale și de materie primă 
ale țării, în dezvoltarea ramurilor 
producătoare de mărfuri de larg con
sum, în sporirea continuă a eficien
ței producției și îmbunătățirea cali
tății produselor fabricate.

Referindu-se la problemele crește
rii bunăstării materiale a poporului 
și a construcției culturale, J. Țe
denbal a subliniat că, în activitatea 
sa practică partidul este permanent 
călăuzit de scopul producției sociale 
socialiste — asigurarea satisfacerii 
celei mai depline a necesităților ma
teriale și culturale ale poporului. 
Comitetul Central al partidului și 
Consiliul de Miniștri al R. P. Mon
gole consideră oportun ca în planul 
cincinal pe 1971—1975 să se prevadă 
în special sporirea veniturilor reale 
ale populației cu aproximativ 22— 
23 la sută. Dezvoltarea și perfecțio
narea sistemului unic al invățămîn- 
tului public a constituit o realizare 
foarte importantă pe frontul cultu
ral.

C.C. al partidului — se arată mai 
departe în raport — consideră nece
sar să înceapă elaborarea unor prog
noze științifice și planuri de perspec
tivă de dezvoltare a economiei na
ționale pe o perioadă de aproxima
tiv 10—15 ani. Planurile pe termen 
lung trebuie să urmărească soluțio
narea problemelor economice și so
ciale majore, formarea unei structuri 
optime a ramurilor economiei națio
nale, repartizarea judicioasă a forțe
lor de producție etc.

De la începutul anilor ’60, R. P. 
Mongolă, construind bazele socialis
mului, a intrat într-o etapă nouă a 
dezvoltării sale — etapa desăvîrșirii 
formării bazei tehnico-materiale a 
socialismului, a continuat vorbitorul, 
îndeplinirea acestei sarcini cere un 
timp apreciabil și un mare volum 
de muncă. Desăvirșirea construirii 
socialismului în țara noastră presu
pune străbaterea unei întregi etape 
istorice de dezvoltare, a unor trep
te de dezvoltare economică. După 
cum s-a arătat în programul parti
dului, prima treaptă pe această cale 
este îndeplinirea sarcinii transformă
rii R. P. Mongole intr-un viitor a- 
propiat intr-o țară industrial-agrară, 
avînd o industrie extractivă și pre
lucrătoare cu o structură rațională, 
iar ramurile fundamentale ale eco
nomiei socialiste să fie îmbinate în 
mod just. Sub conducerea partidului 
lor, oamenii muncii din țara noastră 
luptă pentru înfăptuirea acestei sar
cini — a spus tovarășul Țedenbal.

în continuare, referindu-se la rolul 
conducător și organizatoric crescînd 
al P.P.R.M., în toate sferele vieții 
sociale, raportul arată că armata 
de multe mii de comuniști, condu- 
cind masele de oameni ai muncii, 
merge in avangarda luptei pentru 
construirea socialismului. Comuniștii 
dau exemplu de atitudine conștientă 
față de muncă. Toți 'membrii parti
dului aprobă cu căldură și sprijină 
în unanimitate linia politică și acti
vitatea practică a Comitetului Cen
tral al P.P.R.M., contribuind prin mun
ca lor de zi cu zi la înfăptuirea cu 
suedes a hotărîrllor partidului. Rapor
tul relevă apoi rolul important pe 
care îl au in educarea maselor de 
oameni ai muncii sindicatele mon
gole și Uniunea Revoluționară a Ti
neretului Mongol, ajutorul de luptă 
și rezerva P.P.R.M.

Un loc important a fost rezervat 
în raport activității ideologice a par
tidului. „Baza științifică a activității 
ideologice și politice a P.P.R.M. este 
teoria marxist-leniiiistă. Extinderea 
continuă a schimbului de experiență 
in munca ideologică cu P.C.U.S. și 
cu alte partide frățești, intensificarea 
acțiunilor comune în lupta pentru 
puritatea ideologică și dezvoltarea 
creatoare a marxism-leninismului 
exercită o influență binefăcătoare a- 
supra nivelului ideologic al vieții par
tidului, asupra creșterii eficacității 
activității ideologice și politice a or
ganizațiilor de partid" — a arătat 
vorbitorul.

Raportorul a arătat că necesitatea 
intensificării activității de educare a 
tuturor membrilor societății în spiri
tul patriotismului socialist și interna
ționalismului proletar capătă o deose
bită actualitate. Nu încape îndoială că 
lucrările Congresului al XVI-lea al 
P.P.R.M. vor confirma încă o dată fi
delitatea de nezdruncinat a P.P.R.M. 
față de marxism-leninism, ceea ce 
este chezășia unor noi victorii în con
struirea socialismului pe pămîntul 
mongol.

în raport, se arată mai departe că 
proiectul Directivelor Congresului al 
XVI-lea al P.P.R.M. cu privire la 
planul cincinal de dezvoltare a eco
nomiei naționale și culturii țării pe 
anii 1971—1975, C.C. a fost supus 
unei largi dezbateri a întregului po
por. Comuniștii și oamenii muncii au 
aprobat in unanimitate proiectul de 
directive, ca program îndreptat spee 
dezvoltarea continuă a forțelor de 
producție ale țării, spre creșterea bu
năstării poporului și oare corespunde 
întrutotul intereselor constructorilor 
socialismului — clasa muncitoare, 
arații oooperativizați și intelectuali
tatea muncitoare din R. P. Mongolă.

în încheiere, J. Țedenbal a spus : 
Comitetul Central al P.P.R.M. își ex
primă convingerea fermă că poporul 
muncitor mongol va depune eforturi 
pentru înfăptuirea cu succes a hotă- 
rîrilor Congresului al XVI-lea al par
tidului său popular revoluționar iu
bit. Actualul Congres al P.P.R.M., cel 
de-al XVI-lea. trasînd sarcini noi 
pentru traducerea în viață a progra
mului partidului, va fi un jalon im
portant în opera de asigurare a vic
toriei depline a socialismului în 
R. P. Mongolă.

Cuvintul de salut

al C. C. al P. C. R.
rostit de tovarășul 

Mihai Gere
Dragi tovarăși.
Vă rog să-mi permiteți să adresei 

congresului dumneavoastră, tuturor 
membrilor Partidului Popular Revo
luționar Mongol și întregului poper 
mongol un cordial salut tovărășesc 
si un mesaj de solidaritate interna- 
tionalistă frățească din partea Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, a comuniștilor si a în
tregului popor român.

Cel de-al XVI-lea Congres al par
tidului dumneavoastră are loc in
tr-un moment deosebit în viața po
porului mongol, care a sărbătorit nu 
de mult o jumătate de secol de la 
crearea Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, iar în prezent se pre
gătește să întîmpine în mod festiv 
cea de-a 50-a aniversare a victoriei 
revoluției populare. De-a lungul ce
lor cincizeci de ani de existentă, par
tidul dumneavoastră s-a aflat în 
fruntea luptei maselor populare pen
tru lichidarea exploatării și asupririi, 
pentru transformarea revoluționară a 
societății și făurirea orînduirii socia
liste.

Poporul român urmărește cu sim
patie munca poporului mongol pen
tru edificarea vieții sale noi, se bucu
ră sincer de prefacerile înnoitoare în
făptuite pe pămîntul Mongoliei, de 
realizările importante obținute — sub 
conducerea Partidului său Popular 
Revoluționar — în toate domeniile 
construcției economice, sociale și cul
turale, în ridicarea nivelului său de 
trai..

Raportul prezentat congresului de 
către tovarășul Jumjaaghiin Țeden
bal, primul secretar al Comitetului 
Central al partidului, deschide r.oi 
perspective dezvoltării continue a 
Republicii Populare Mongole pe ca
lea socialismului. Vă urăm din toată 
inima, dragi tovarăși, succes deplin 
în transpunerea în viață a hotărîri- 
lor pe care le veți adopta, pentru 
progresul patriei dumneavoastră și 
bunăstarea poporului mongol.

Sîntem bucuroși să relevăm că în
tre Partidul Comunist Român și Par
tidul Popular Revoluționar Mongol, 
între țările și popoarele noastre se 
dezvoltă relații de prietenie și cola
borare pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismului 
socialist, a respectării independenței, 
neamestecului în treburile interne, 
egalității in drepturi, întrajutorării 
tovărășești și stimei reciproce. Sîn
tem convinși că apropiata vizită în 
Republica Populară Mongolă a dele
gației de partid și guvernamentale 
române, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, întîlnirile și con
vorbirile care vor avea loc cu condu
cerea de partid și de stat a Republi
cii Populare Mongole vor aduce o 
contribuție importantă la întărirea 
prieteniei româno-mongole, la dez
voltarea rodnică a colaborării reci
proce, în interesul popoarelor noas
tre, al cauzei socialismului și păcii.

Stimați tovarăși,
Recent, poporul român a sărbăto

rit împlinirea a cincizeci de ani de 
la crearea partidului său comunist. 
Principalul rezultat al activității Par
tidului Comunist Român il constituie 
triumful socialismului în România, 
făurirea noii orînduiri socialiste, în 
oare oamenii muncii liberi și stăpîni 
pe soarta lor, pe bogățiile solului și 
subsolului și pe rezultatele muncii 
lor asigură ridicarea patriei pe trep
te tot mai înalte de civilizație și bu
năstare.

Oamenii muncii din țara noastră 
au îndeplinit cu succes sarcinile cin
cinalului 1966—1970, reprezentînd una 
din perioadele cele mai bogate în 
realizări din întreaga istorie a con
strucției socialiste din țara noastră. 
Marile înfăptuiri ale poporului nos
tru sint indisolubil legate de faptul 
că Partidul Comunist Român a 
transpus consecvent în viață politica 
industrializării socialiste — care a 
constituit factorul hotărîtor al dez
voltării susținute a tuturor ramu
rilor economiei naționale, valorifică
rii tot mai depline a resurselor ma
teriale și umane, ridicării sociale și 
culturale a țării.

In prezent, poporul român își con
centrează întreaga energie creatoare 
în direcția înfăptuirii amplului pro
gram stabilit de Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Român în 
vederea făuririi societății socialiste

Ședința din 8 iunie
ULAN BATOR 8. — Trimisul spe

cial, Agerpres, Gh. Ciobanu, transmi
te : La Ulan Bator au continuat, 
marți, lucrările celui de-al XVI-lea 
Congres al Partidului Popular Revo
luționar Mongol. In cadrul discuții
lor pe marginea raportului de activi
tate al Comitetului Central și al Co
misiei centrale de revizie, pe mar- 
giuea Proiectului de directive, au luat 
cuvintul numeroși delegați, care s-au 
ocupat de problemele dezvoltării e- 
conomiei, științei și culturii. Vorbi
torii au relevat importanta Proiectu
lui de directive și au exprimat în
crederea că oamenii muncii din Re
publica Populară Mongolă își vor 

multilateral dezvoltate — program ale 
cărui obiective centrale le constituie 
dezvoltarea continuă în ritm înalt 
a forțelor de producție, introducerea 
pe scară largă în economie a cuce
ririlor științei și tehnicii contempo
rane, perfecționarea relațiilor de pro
ducție, creșterea sistematică a nive
lului de trai material și cultural al 
poporului. Printre preocupările de 
prim ordin ale partidului nostru se 
înscriu adîncirea democrației socia
liste, atragerea largă a oamenilor 
muncii la elaborarea și înfăptuirea 
măsurilor care privesc mersul înainte 
al societății. Asigurind construirea 
cu succes a socialismului în patria sa, 
Partidul Comunist Român împlinește 
răspunderea sa istorică față de pro
priul popor și, în același timp, o 
înaltă îndatorire internaționalistă față 
de cauza socialismului și păcii.

Partidul Comunist Român situează 
consecvent în centrul politicii sale 
externe prietenia frățească, alianța 
strînsă și colaborarea tovărășească pe 
multiple planuri cu toate țările so
cialiste, consideră că dezvoltarea și 
extinderea acestor relații sînt menite 
să favorizeze înflorirea fiecărei na
țiuni socialiste, progresul multilate
ral al fiecărui stat socialist liber și 
suveran, contribuie la întărirea siste
mului mondial socialist în ansamblu, 
în același timp, Republica Socialistă 
România dezvoltă colaborarea cu toate 
statele lumii, indiferent de orînduirea 
socială. La baza relațiilor sale di 
toate statele, România așează princi
piile independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc.

O atenție deosebită o acordăm pro
movării securității și colaborării în 
Europa, oonsiderînd că aceasta este 
în interesul oauzei generale a păcii șl 
securității în lume.

România își manifestă simpatia șt 
solidaritatea activă cu popoarele care 
luptă pentru eliberarea de sub domi
nația imperialistă, pentru afirmarea 
lor independentă, militează ou ener
gie împotriva politicii imperialiste 
de dictat și amestec, de agresiune și 
înrobire. Sîntem profund solidari si 
sprijinim cu fermitate lupta dreaptă 
a eroicului popor vietnamez, a celor
lalte popoare din Indochina pentru, 
libertate și independență națională 
și le urăm victorie deplină in înfăp
tuirea aspirațiilor lor de pace și pro
gres ; ne pronunțăm cu toată hotări- 
rea pentru curmarea acțiunilor agre
sive ale S.U.A. și retragerea tuturor 
trupelor americane, astfel incit po
poarele vietnamez, laoțian și cam
bodgian să fie lăsate să-și decidă 
soarta fără nici un amestec din afară. 
Ne pronunțăm, de asemenea, pentru 
soluționarea conflictului din Orien
tul Apropiat pe baza rezoluției Con
siliului de Securitate din 1967, pentru 
stingerea tuturor focarelor de război 
și înoordare și rezolvarea probleme
lor litigioase prin tratative.

Partidul Comunist Român întreține 
și dezvoltă legături frățești cu toate 
partideie comuniste și muncitorești. 
Pornind de la înalta răspundere 
pentru unitatea mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, P.C.R. 
militează pentru depășirea actualelor 
dificultăți din cadrul acesteia, pentru 
rezolvarea deosebirilor de păreri din
tre partide pe calea discuțiilor prin
cipiale, tovărășești. Partidul nostru 
va acționa și în viitor pentru resta
bilirea și întărirea unității mișcării 
comuniste mondiale, iși va aduce 
contribuția la întărirea solidarității 
de luptă a tuturor forțelor oare se 
pronunță împotriva imperialismului, 
pentru pace, democrație și progres 
social.

Vă r<5g să-mi permiteți, dragi tova
răși, ca în încheiere să vă urez Încă 
o dată dumneavoastră, întregului 
Partid Popular Revoluționar Mongol, 
poporului frate mongol, noi și remar
cabile înfăptuiri in opera de con
struire a socialismului în patria dum
neavoastră, pentru viitorul fericit al 
poporului mongol !

Trăiască prietenia și colaborarea 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Popular Revoluționar 
Mongol, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Mongolă, dintre popoarele român și 
mongol !

Trăiască unitatea și solidaritatea 
țărilor socialiste, a mișcării comuniste 
internaționale !

mobiliza toate forțele și cunoștințele 
pentru îndeplinirea cu succes a sar
cinilor celui de-al cincilea plan cin
cinal, aducînd astfel o nouă si im
portantă contribuție la edificarea so
cialismului în Republica Populară 
Mongolă.

Congresul a fost salutat de condu
cătorii unor delegații ale partidelor 
frățești.

In numele Partidului Comunist Ro
mân a luat cuvintul tovarășul Mihai 
Gere, membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., conducătorul delegației ro
mâne.
Lucrările congresului oontinuă.



viața internațională
PE FRONTURILE DE LUPTA DIN INDOCHINA
® VIETNAMUL DE SUD

SAIGON 8 (Agerpres). — Unități 
ale Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud au declanșat în ultimele 24 de 
ore puternice atacuri împotriva po
zițiilor americano-saigoneze din apro
pierea bazei de la Cam Lo, trans
mite agenția France Preșse. Au mai

• CAMBODGIA
PNOM PENH. — Forțele de rezis

tență populară din Cambodgia au 
lansat un puternic atac asupra pozi
țiilor deținute de trupele regimului 
Lon Noi la 40 kilometri sud de Pnom 
Penh, provocînd pierderi inamicului. 
Tot în ultimele 24 de ore, patrioții 
khmeri au atacat un convoi de am
barcațiuni care navigau pe fluviul

S. U. A.

„Săptămîna de manifestații 

pentru încetarea războiului 
din Vietnam"

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
Citeva mii de personalități aparținînd 
cercurilor comerciale și industriale, 
liber-profesioniștilor, precum și 
cercurilor universitare și clericale a-

DEZVOLTAREA COLABORĂRII 
ECONOMICE 

POLONO - SOVIETICE
MOSCOVA 8 (Agerpres). — Agen

ția TASS informează că. potrivit 
unei înțelegeri, la. Moscova a sosit 
marți Piotr Jaroszewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Po
lone, pentru a discuta probleme pri
vind dezvoltarea colaborării polono- 
•ovietice.

în aceeași zi. Alexel Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și Piotr Jaroszewicz, au sta
bilit, în cursul unor convorbiri, mă
suri concrete pentru dezvoltarea coo
perării economice sovieto-polone în 
viitorii cinci ani. Au fost semnate mai 
multe documente — un acord oare 
stipulează lărgirea schimburilor de 
mărfuri pe perioada 1972—1975 față 
de prevederile acordului comercial 
încheiat anterior ; un acord pe peri
oada 1971—1975 privind livrarea de 
utilaj complet din U.R.S.S. in R. P. 
Polonă și acordarea de sprijin în con
struirea și lărgirea întreprinderilor 
industriale existente ; un acord de 
cooperare tehnică în producție in do
meniul tehnicii electronice de calcul.

După vizita in Franța 
a delegației Camerei 

Populare 
a R. D. Germane
BERLIN 8. — Corespondentul A- 

gerpres, Șt. Deju, transmite : Dele
gația Camerei Populare a R. D. Ger
mane, condusă de Rolf Sieber, pre
ședintele grupului interparlamentar 
al R.D.G., și-a încheiat vizita în 
Franța. După cum informează presa 
berlineză de marți, în cursul 
acestei prime vizite oficiale a unei 
delegații parlamentare a R.D.G. în 
Franța, care a avut loc la invitația 
grupului parlamentar de studii Fran- 
ța-R.D.G. al Adunării Naționale fran
ceze, membrii delegației au purtat 
convorbiri cu personalități ale vieții 
politice. Ei au vizitat* de asemenea, 
mai multe orașe din Franța.

Referindu-se la rezultatele vizitei, 
Rolf Sieber a declarat : „Convingerea 
generală a delegației R.D.G. este că 
ne aflăm la începutul unei noi etape 
in dezvoltarea , relațiilor bilaterale 
parlamentare între țările noastre".

în declarația comună, dată publici
tății cu ocazia încheierii vizitei, se 
apreciază că aceasta „constituie un 
pas important pentru normalizarea 
relațiilor între cele două state". De
clarația menționează că părțile și-au 
manifestat interesul pentru dez
voltarea relațiilor în domeniul politic, 
economic, științific și cultural între 
Franța și R. D. Germană, precum 
și pentru înființarea de reprezentanțe 
comerciale oficiale cu drepturi consu
lare la Paris și Berlin.

Starea sănătății 
lui Waldeck Rochet

PARIS 8. — Corespondentul Ager
pres, P. Diaconescu, transmite : 
Ziarul „L’Humanite" a publicat un 
comunicat în care se arată : „Starea 
sănătății lui Waldeck Rochet este din 
nou neliniștitoare, fiind necesară 
reinternarea în clinică a bolnavului. 
Pericolele imediate au fost îndepăr
tate, totuși starea sa reclamă îngri
jirile cele mai atente". 

avut loc lupte în regiunile septen
trionale ale Vietnamului de sud. A- 
tacul patrioților a fost atît de in
tens în mai multe puncte din a- 
ceastă regiune, incit în sprijinul tru
pelor americano-saigoneze au fost 
trimise bombardiere de tip „B-52“.

Mekong, transported armament pen
tru forțele administrației de la Pnom 
Penh.

Ciocniri între grupuri ale forțelor 
cambodgiene de rezistență populară 
și efectivele militare inamice au fost 
semnalate, de asemenea, în apropie
rea localității Kompong Trabek.

merîcane au participat luni la o a- 
dunare în fața Capitoliului — sediul 
Congresului S.U.A. —■ marcind des
chiderea „Săptămînii de manifestații 
pentru încetarea războiului din Viet
nam". Noua campanie antirăzboinică 
este organizată în scopul sprijinirii 
congresmenilor care se declară pen
tru adoptarea unui amendament pri
vind încetarea războiului din Viet
nam pînă la 31 decembrie a.c.

în cadrul unei conferințe de presă, 
unul din conducătorii grupului de or
ganizare a campaniei, fostul senator 
democrat Ernest Gruening, a criticat 
politica guvernului S.U.A. în Viet
nam, care, după expresia sa, „nu 
numai că nu pune capăt războiului, 
ci, dimpotrivă, contribuie la susți
nerea lui". Gruening a apreciat că 
acest război este „absolut nejustifi
cabil, ilegal și rhonstruos".

agențiile de presatransmît:
y •

Răspunzînd invitației mi
nistrului federal pentru pro
blemele educației și știin
ței. Hans Leussink, luni a sosit la
Bonn președintele Consiliului națio
nal pentru știință și tehnologie 
al Republicii Socialiste România, 
Gheorghe Cioară, însoțit de o dele
gație alcătuită din specialiști din di
ferite instituții de cercetări științi
fice din România. în aceeași zi, au 
avut loc convorbiri oficiale, în cursul 
cărora s-au examinat posibilitățile 
concrete pentru lărgirea colaborării 
și cooperării în domeniul științei și 
tehnologiei dintre România și R. F. 
a Germaniei în sectoare de interes
reciproc.

0 nouă intîlnire între Egon 
Bahr, secretar de stat la Cancelaria 
R. F. a Germaniei, și Michael Kohl, 
secretar de stat la Consiliul de Mi
niștri al R. D. Germane, însoțiți de 
delegații, a avut loc marți ld Bonn. 
Cu acest prilej, relevă agenția A.D.N., 
ei au continuat convorbirile intensi
ve, cu caracter concret, privind pro
bleme legate de trafic. Părțile au 
căzut de acord să continue convorbi
rile dintre ' delegațiile guvernamen
tale ale R.D.G. și R.F.G. la 1 iulie 
a.c., la Berlin.

Președintele Finlandei 
Urho Kekkonen, care efectuează, în
cepi nd de luni, o vizită de șase zile 
în Turcia, a avut marți o primă în
trevedere cu președintele acestei țări, 
Cevdet Sunay. La convorbire au par
ticipat ministrul afacerilor externe 
finlandez, Vaino Leskinen, omologul 
său turc, Osman Olcay, precum și ex- 
perți economici și comerciali ai ce
lor două state.

Un acard de cooperare 
economică și tehnică între 
R. P. Chineză și Somalia 
a fost semnat luni la Pekin, trans
mite agenția China Nouă. La cere
monia semnării documentului a fost 
de față Li Sien-nien, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze.

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR 
IUGOSLAVO - EGIPTENE

CAIRO 8 (Agerpres). — La Cairo 
a fost publicității comunicatul cu 
privire la convorbirile dintre Mah
mud Riad, vicepremier și ministru 
al afacerilor externe al R.A.U., și 
Mirko Tepavaț, ministru de externe 
iugoslav, care a făcut o escală la Cai
ro, în drum spre Pekin. In cursul 
convorbirilor, menționează comunica
tul, s-a efectuat un schimb de păreri 
cu privire la problemele actuale ale 
relațiilor internaționale și îndeosebi la 
evoluția evenimentelor din Orientul 
Apropiat. Au fost abordate, de ase
menea, probleme privind activitatea 
țărilor neangajate și apropiata sesi

Delegația U.G.S.R., condusă 
de tovarășul Virgil Irofin, 

în Iugoslavia
BELGRAD 8. — Corespondentul 

Agerpres, G. lonescu, transmite : In 
zilele de 7 și 8 iunie a avut loc la 
Vrșeț și Belgrad o intîlnire între o 
delegație a Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, condusă de tovarășul Virgil 
Trofin, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui Central al U.G.S.R., și o delegație 
a Uniunii Sindicatelor din R.S.F. Iu-s 
goslavia, condusă de tovarășul Du- 
șan Petrovici, președintele Consiliu
lui Central al U.S.I. întîlnirea s-a 
desfășurat intr-o atmosferă de since
ră prietenie, cordialitate și respect 
reciproc.

Delegațiile s-au informat asupra 
principalelor preocupări ale celor

CONFERINȚA ASUPRA
SECURITĂȚII EUROPENE

— LA ORDINEA ZILEI
® 0 DECLARAȚIE A RESPONSABILULUI SECȚIEI EXTERNE 

A. P. C. ITALIAN

ROMA 8. — Corespondentul Ager
pres, N. Puicea, transmite : Intr-o 
declarație făcută agenției italiene de 
presă „Kronos", Sergio Segre, res
ponsabilul secției externe a Partidu
lui Comunist Italian, relevă, printre 
altele, că sesiunea Consiliului minis
terial al N.A.T.O. de la Lisabona „a 
trebuit să ia act de acțiunile tot mai 
insistente ale popoarelor europene 
pentru destindere, securitate și re
ducerea armamentelor pe continen
tul nostru, și de seriozitatea propu
nerilor prezentate, in acest sens, de 
către țările socialiste". Vom vedea 
acum — a continuat el — cu ce 
coerență și intenții reale, și in ce li
mite de timp, se va trece de la de
clararea disponibilității pentru dia
log, la pași concreți.

Conferința asupra securității euro
pene. a subliniat Sergio Segre, este, 
mai mult decit oricind, la ordinea zi

Luni la Bruxelles s-a deschis 
Săptămîna tehnicii românești, 
organizată de Camera de Co
merț a României. In cadrul aces
tei manifestări vor fi prezentate 
conferințe tehnice, ilustrate prin 
filme și diapozitive, consacrate 
diverselor ramuri ale industriei 
noastre.

La festivitatea de deschidere 
au luat cuvintul Alexandru Lă- 
zăreanu, ambasadorul României 
în Belgia, Willy Monfils, inspec
tor general al Oficiului belgian 
de comerț exterior, și Constant 
Helssen, președintele Comitetu
lui economic belgiano-român. In 
încheiere, Victor lonescu, pre
ședintele Camerei de Comerț a 
României, a făcut o amplă pre
zentare a realizărilor și perspec
tivelor de dezvoltare ale econo
miei românești.

Reuniunea țărilor nor
dice 3 început marți la Oslo. 
Norvegia. Danemarca și Suedia sînt 
reprezentate de primii miniștri, iar 
Finlanda și Islanda, la un nivel mai 
coborit. Pe ordinea de zi a acestei 
reuniuni, convocată din inițiativa 
Norvegiei, figurează examinarea ra
porturilor țărilor nordice cu C.E.E.

Aproximativ 20 000 de 
persoane au demonstrat 
pe străzile capitalei norvegiene îm
potriva aderării țării lor la C.E.E. 
Demonstranții au cerut suspendarea 
imediată a tratativelor in curs de 
desfășurare dintre reprezentanții 
Norvegiei și cei ai Pieței comune.

Doi africani au reușit să se 
refugieze din Republica Sud- 
Africană in Brazilia, cu o ambar
cațiune eu pînze. Ei au fost 
luați la bord de un vas aparți- 
nind Marinei militare brazilie
ne, în apropiere de Recife. Cel 
doi africani au declarat că au 
părăsit U.S.A, datorită politicii 
de apartheid care se practică în 
această țară. Ei au navigat pe 
mare timp de 58 de zile.

une a Adunării Generale a O.N.U. 
S-a constatat că există posibilități 
favorabile pentru dezvoltarea multi
laterală a relațiilor iugoslavo-egip- 
tene, relevă comunicatul.

★
ȘANHAI. — Agenția China Nouă 

informează că marți a sosit la Șan- 
hai. o delegație guvernamentală iu
goslavă, condusă de Mirko Tepavaț, 
secretar de stat pentru afacerile ex
terne, care, la invitația guvernului 
chinez, va face o vizită de prietenie 
in R. P. Chineză.

Miercuri, delegația iugoslavă ur
mează să plece spre Pekin. 

două centrale sindicale pe plan na
țional și internațional. A fost rele
vată cu satisfacție evoluția pozitivă, 
ascendentă, a relațiilor dintre cele 
două centrale sindicale. exprimîn- 
du-se dorința comună de a fi dez
voltate în continuare legăturile tradi
ționale de prietenie dintre oamenii 
muncii români și iugoslavi.

Marți, delegația română a vizitat 
Uzina de produse chimico-farmaceu- 
tice „Nova-Galenika“ din Belgrad.

Ambasadorul României, Vasile Șan- 
dru, a oferit un dejun în onoarea 
delegației U.G.S.R. Au participat Sta
ne Dolanț, membru al Biroului Exe
cutiv al Prezidiului U.C.I., Dușan Pe
trovici, președintele Consiliului Cen
tral al U.S.I., și alte personalități ale 
vieții politice, de stat și obștești.

lei. Dar pentru ca ea să se realizeze 
cu adevărat și să deschidă un capitol 
nou, sint necesare o prezență con
stantă a forțelor politice angajate în 
destinderea europeană și, de aseme
nea, o mai eficace inițiativă a lor. 
In ce ne privește, noi. comuniștii ita
lieni, care am făcut din lupta pentru 
destindere, securitate și depășirea 
blocurilor una dintre problemele 
cardinale ale acțiunilor noastre, sin- 
tem nu numai în favoarea unor ini
țiative și mai intense, dar conside
răm că a sosit momentul ca — și la 
nivelul Europei occidentale — forțele 
democratice și ale păcii, care acțio
nează în perspectiva destinderii și a 
securității, să-și lărgească relațiile 
dintre ele și să stabilească o coope
rare mai fecundă in jurul marii teme 
a perspectivelor Europei, a arătat 
responsabilul secției externe a P.C. 
Italian.

0 întîlnire a reprezen
tanților opiniei publice din 
Uniunea Sovietică și R. F. a Germa
niei, care au discutat probleme pri
vind colaborarea și securitatea in Eu-* 
ropa, a avut loc în looalitatea vest- 
germană Gummersbach. Participanții 
au adoptat textul unui comunicat 
prin cace salută eforturile îndreptate 
spre asigurarea păcii și a destinderii 
în întreaga lume și subliniază impor
tanța pe care o au tratatele încheia
te între R.F. a Germaniei și U.R.S.S. 
și între R. F. a Germaniei și R. P. 
Polonă, pronunțîndu-se pentru rati
ficarea lor. \

Ministrul irakian al ps- 
tT01uIui Saadoun' Hammadi, și 
Geoffrey Stockwell, directorul gene
ral al companiei „Irak Petroleum" 
și al filialelor sale care operează în 
Irak, „Mossul Petroleum" și „Basrah 
Pet-roleum", au semnat luni, la Bag
dad. un acord care prevede. în esen
ță, creșterea de la 2.41 la 3,21 dolari 
per baril a prețului petrolului ira
kian exportat. Acordul dintre Irak 
și compania „Irak Petroleum" mai 
prevede creșterea de la 50 la 55 la 
sută a redevențelor achitate statului 
irakian de către societatea care îi 
exploatează bogățiile petrolifere.

fl încetat din viață acad 
prof. dr. Gheorghi Stoianov, cunos
cut om de știință bulgar, E-rou al 
Muncii Socialiste, laureat al Premiu
lui Dimitrov, anunță agenția B.T.A. 
Necrologul publicat la Sofia este 
semnat de Todor Jivkov și de alți 
conducători de partid și de stat, de 
lucrători pe tărîm științific.

„Vecernie Norasti" despre: 
Semnificația acordului 

de cooperare 
dintre Albania și Iugoslavia

BELGRAD 8 (Agerpres). — Salu- 
tînd recenta semnare la Tirana a a- 
cordului pe termen lung de. coope
rare dintre Albania și Iugoslavia, 
potrivit căruia schimburile dintre 
cele două țări in următorii cinci ani 
vor atinge valoarea de HO milioane 
dolari, ziarul iugoslav „Vecernie No- 
vosti" scrie : „Acest eveniment are o 
dublă semnificație. Pe de o parte, el 
este un nou semn pozitiv in relațiile 
dintre cele două țări socialiste ve
cine, iar pe de altă parte, el repre
zintă contribuția pe care Albania Ș> 
Iugoslavia o aduc in procesul destin
derii și cooperării in Balcani și. pe 
plan mai larg, în Europa și in restul 
lumii".

„Interesele vitale, nu numai eco
nomice. ci și politice, determină atît 
Albania, cit și Iugoslavia, să se cu
noască mai bine și să ooopereze con
form principiilor pe care guvernele 
de la Belgrad si Tirana le-au adoptat 
în relațiile lor internaționale — res
pectarea independenței, egalității, 
suveranității naționale. Integrității 
teritoriale și neamestecului in trebu
rile interne", scrie în încheiere zia
rul „Vecernie Novosti".

VIZITA TOVARĂȘULUI 
ION PĂTAN

ÎN R.F. A GERMANIEI
BONN 8. — Corespondentul Ager

pres, M. Moarcăș, transmite : In 
cadrul vizitei pe care o face în R. F. 
a Germaniei, cu prilejul deschiderii 
la Diisseldorf a expoziției „România 
se prezintă", Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, a avut 
în ultimele două zile întrevederi cu 
personalități marcante ale vieții eco
nomice vest-germane, ca și cu mem
bri ai guvernului landului Renania 
de Nord-Westfalia și ai guvernului 
federal.

Luni, Ion Pățan a avut întrevederi 
cu conducerea marilor concerne vest- 
germane Krupp și Rheinstahl din 
Essen, iar seara, președintele Consi
liului de Miniștri al landului Rena
nia de Nord-Westfalia, Heinz Kiihn, 
a oferit la Diisseldorf un dineu în 
onoarea vicepreședintelui Consiliului 
de Miniștri al României. A doua zi, 
vicepremierul român a avut la Bonn 
convorbiri cu ministrul federal al 
cooperării economice, Erhard Eppler, 
cu ministrul federal al alimenta
ției, agriculturii și silviculturii, Josef 
Ertl și cu Horst Ehmke, ministru la 
cancelaria federală. Au fost abor
date, cu acest prilej, probleme pri
vind dezvoltarea și diversificarea co
laborării și cooperării economice bi
laterale, ca și pe terțe piețe.

Marți seara, ambasadorul României 
la Bonn, Constantin Oancea, a oferit 
o recepție cu prilejul vizitei in R. F. 
a Germaniei a vicepreședintelui Con
siliului de Miniștri, Ion Pățan. Au 
participat miniștrii Josef Ertl și Hans 
Dietrich Genscher, membri ai Bun- 
destagului, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe și mi
nistere economice, conducătorii unor 
firme industriale și financiare, prima
rii generali ai orașelor Bonn, Diissel- 
dorf și Koln.

GEORGES MARCHAIS 
DESPRE COLABORAREA 

DINTRE P. C. FRANCEZ 
SI PARTIDUL SOCIALIST■
PARIS 8. — Corespondentul Ager

pres, G. Dascal, transmite : Vorbind 
cu prilejul inaugurării noului sediu 
al Federației din Vendee a Partidului 
Comunist Francez, secretarul general 
adjunct al P.C.F., Georges Marchais, 
a declarat că se acordă o atenție 
deosebită dezvoltării acțiunii comune 
cu socialiștii Ia bază, comuniștii con
tinuând. totodată, eforturile pentru a 
se ajunge la o înțelegere între parti
dele si formațiunile democratice. O 
asemenea înțelegere, în primul rînd 
între partidul comunist și partidul 
socialist, ar crea condițiile cele mai 
bune în vederea succesului luptei 
maselor populare pentru o adevărată 
schimbare politică în țară. In împre
jurările actuale, această înțelegere 
capătă un caracter de urgență, iată 
de ce — a spus în continuare 
Georges Marchais — Comitetul Cen
tral al partidului comunist a hotărît 
să adreseze o scrisoare apropiatului 
congres de unificare socialistă, scri
soare în care reînnoiește propunerile 
făcute de a relua discuțiile în vede
rea elaborării în comun a unui pro
gram democratic de luptă și de gu
vernare. „Noi, a spus Marchais, 
apreciem că un acord politic funda
mental între partidul comunist și 
partidul socialist este posibil".

PROIECT DE TRATAT ASUPRA LUNII
propus de guvernul U.R.S.S.
• SCRISOAREA ADRESATA DE

MOSCOVA 8 (Agerpres). — I. 
Malik, reprezentantul permanent al 
Uniunii Sovietice la Organizația Na
țiunilor Unite, a transmis la 4 iunie 
a.c. secretarului general al O.N.U., 
IJ Thant, o scrisoare a ministrului 
de externe al U.R.S.S., A. Gromiko. 
Din însărcinarea guvernului sovietic, 
A. Gromiko cere introducerea pe or
dinea de zi a celei de-a 26-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U a pro
blemei privind „Elaborarea unui tra
tat internațional asupra Lunii".

Scrisoarea arată că, în ultimii ani, 
au fost obținute noi succese în stu
dierea Cosmosului:, fiind înfăptuite 
vaste programe de cercetare a Lunii. 
Expedițiile cosmonauților americani 
și experimentele întreprinse de 
U.R.S.S. cu ajutorul aparatului „Lu- 
nohod-l“ și al ailor instalații auto
mate deschid in fața omenirii noi 
perspective de cucerire a Lunii.

In toate etapele cuceririi Cosmo
sului, se arată in scrisoare. Uniunea 
Sovietică s-a pronunțat neabătut 
pentru o dezvoltare progresistă a 
dreptului cosmic internațional, in in
teresul tuturor popoarelor. In opinia 
guvernului sovietic, în prezent tre
buie întreprinși pași în scopul ela
borării în continuare și al concreti
zării unor norme ale dreptului in
ternațional destinate reglementării 
activității statelor pe Lună Luna, 
ca unic satelit natural al Pămintu- 
lui. joacă un rol important în cuce
rirea Cosmosului și trebuie folosită 
exclusiv in interesul păcrli și pentru 
binele întregii omeniri, relevă scri
soarea. Este necesar să nu fie admisă 
transformarea activității statelor pe 
Lună într-un izvor de conflicte in
ternaționale, să fie asigurată o bază 
juridică a eventualei folosiri a Lunii. 
Acestui scop, menționează scrisoarea, 
i-ar corespunde încheierea unui tra
tat internațional corespunzător.

Ministrul de externe sovietic pre
zintă in continuare un proiect de 
tratat asupra Lunii, bazat pe normele ■ 
general recunoscute ale drentului in
ternațional. inclusiv Carta O.N.U. și 
acordurile anterior încheiate în do
meniul Cosmosului. Tratatul, infor
mează scrisoarea, prevede următoa
rele principii de bază : ca folosirea 
și cercetarea Lunii să aibă Ioc cu

Știința sovietică a realizat 
PRIMA STAȚIE 

ORBITALĂ PILOTATĂ 
„SALIUT14 — ZIUA A ll-A

MOSCOVA 8 (Agerpres). — In con
formitate cu programul de zbor, la 
ora 11 și 2 minute, ora Moscovei, a 
fost efectuată o corecție a orbitei sta
ției științifice orbitale sovietice „Sa
liut". Stația s-a plasat pe o orbită 
mai înaltă, cu apogeul de 265 kilo
metri și perigeul de 239 kilometri, 
perioada de rotație in jurul Pămin- 
tului fiind in aceste condiții de 89 
minute. La ora 13, ora Moscovei, sta
ția efectuase cu cosmonauții aflați la 
bord un număr de 21 de rotații în ju
rul planetei noastre. Starea sistemelor 
de bord și microclimatul din secțiu
nile stației sint normale. Cosmonauții 
Dobrovolski, Volkov și Pațaev se simt 
bine și continuă cercetările prevăzu
te in cadrul misiunii lor. Cea de-a

0 etapă superioară 
în cucerirea

și explorarea Cosmosului
Am asistat la o nouă și epocală 

premieră cosmică : crearea unei sta
ții orbitale pilotate, sinteză și încu
nunare a realizărilor de mai bine da 
un deceniu ale cosmonauticii so
vietice.

După plasarea reușită pe orbită a 
navei „Soiuz-ll“ și manevrarea a- 
cesteia către stația-satelit „Saliut" 
era evident că, o dată realizată 
joncțiunea, avea să se treacă efectiv 
la preluarea posturilor de lucru ale 
stației și deci la începerea activități
lor programate. De astă dată, echi
pajul nu mai are de îndeplinit, in 
principal, sarcini de pilotaj și navi
gație, ci variate lucrări de cercetare 
științifică și tehnică, așa cum se pe
trec lucrurile intr-un laborator 
sau observator terestru, dar ur
mărind țeluri noi, potrivit con
dițiilor esențial diferite. A fost depă
șită, deci, etapa zborurilor cosmice 
de rezistență și s-a pășit ferm intr-o 
etapă nouă, superioară, al cărei o- 
bieetiv central il constituie stația or
bitală locuită, cu un bogat program 
științific.

Firește, despre detaliile tehnice ale 
construcției, despre funcțiile și posi
bilitățile stației, ca și despre pro
gramul de activitate la bordul ei, se 
vor publica informații și date la 
timpul potrivit. Ne propunem doar 
citeva reflecții pe marginea proiec
tului de ansamblu al edificiului cos
mic realizat.

Este de notat, în primul rînd, op
țiunea oamenilor de știință sovietici 
pentru stații orbitale complet echi
pate încă de la lansare. A fost a- 
leasă astfel varianta cea mai econo-. 
mică și mai rațională, stația 
fiind lansată în spațiu complet ame
najată și înzestrată cu întregul apa- 
rataj cu care a fost prevăzută în 
proiect. Evident că acestui aparataj 
și, in general tuturor instalațiilor, li 
se verifică minuțios funcționalitatea, 
atît in hala de montaj, cit și pe plat-
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luarea in considerare a Intereselor 
generațiilor umane existente și vii
toare : conform principiilor Cartei 
O.N.U., pe Lună să fie interzise fo
losirea forței sau a amenințării cu 
forța și orice alte acțiuni dușmă
noase, precum și folosirea Lunii pen
tru comiterea unor astfel de acțiuni 
in raport cu Pămintul ; interzicerea 
amplasării pe Lună a armamentului 
nuclear și a altor arme de extermi
nare in masă, precum și a altor ge
nuri de activitate care urmăresc fo
losirea Lunii în scopuri militare ; 
cercetarea și folosirea Lunii să fie 
înfăptuite prin mijloace care să asi
gure preîntîmpinarea unor modificări 
nefavorabile și a poluării mediului 
selenar ; suprafața și subsolul Lunii 
să nu poată constitui proprietatea 
statelor, a organizațiilor internațio
nale interguvernamentale și neguver
namentale, a organizațiilor naționale, 
a persoanelor juridice și fizice ; de 
asemenea, ca statele participante să 
adopte toate măsurile posibile în 
scopul apărării vieții și sănătății o- 
mului aflat pe Lună. 

Desen, difuzat de agenția TASS, reprezentînd nava cosmică „Soiuz-TI* 
și stafia orbitală „Saliut", înaintea joncțiunii

doua zi de lucru a cosmonauților a 
început la 8 iunie, la ora 1,00, cind e- 
chipajul, care inainte de aceasta s-a 
odihnit și a luat micul dejun, a con
tinuat operațiile de verificare și p-'7- 
gătire a aparaturii destinate cerce. ; 
rilor.

Cosmonauții au verificat condițiile 
oferite de diferitele regimuri de lucru 
ale sistemelor de bord destinate asi
gurării mediului necesar desfășurării 
activității umane. In cursul legături
lor radio cu Pămintul, echipajul a in
format că activitatea sa se desfășoară 
in condițiile foarte bune oferite de 
spațiul și confortul compartimentelor 
stației.

Specialiștii de la Centrul de dirijare 
a zborului urmăresc activitatea cos
monauților eu ajutorul televiziunii.

forma de start în felul acesta, la 
sosirea echipei de lucru pe stație, 
posturile de observare-cercetare știin
țifică sînt pregătite și activitate» 
poate Începe imediat, efectiv.

E foarte probabil că în același mod 
se va proceda și în viitor, cind se 
va pune problema construirii de 
stații orbitale mari, din elemente 
modulare, transportate separat in 
spațiu și concentrate în același șan
tier cosmic. Și atunci va fi avanta
joasă metoda adoptată acum, respec
tiv alcătuirea marilor construcții 
orbitale din module complet echi
pate, aplicîndu-se formula edificii
lor extensibile (un modul central, cu 
mai multe puncte de amaraj și cu
plarea succesivă, în aceste puncte, a 
altor module cu echipament specia
lizat). Iată astfel prefigurată prin 
stația „Saliut" marea etapă a astro- 
nauticii utilitare a zilelor ce vin.

Deocamdată, cei trei membri al 
echipajului experimentează apara- 
taje și tehnici de lucru, activind in
tr-un cadru cu totul nou. care ne
cesită, desigur, tatonări și soluții ad- 
hoc. De aici, rolul extrem de im
portant al misiunii care le-a fost 
încredințată. Treptat, pe baza expe
rienței acumulate, formele de muncă 
în Cosmos se vor diversifica, iar du
rata unui „schimb" va crește. Vor 
fi instalate și vor funcționa astfel 
neîntrerupt dispecerate orbitale pen
tru telecomunicații și navigație, ob
servatoare hidrometeorologice, geofi
zice și astrofizice, posturi de supra
veghere a fenomenelor fizice de pe 
scoarța planetei, precum și multe alte 
posturi cu funcțiuni operaționale care 
interesează toate activitățile cu ca
racter economic ale societății ome
nești (de exemplu, pentru a da alar
ma la declanșarea unor incendii în 
zonele împădurite, la producerea de 
mișcări seismice periculoase, la scu
fundarea sau înălțarea unor insule, 
la erupțji vulcanice etc.)

Responsabilii programului spațial 
sovietic dovedesc așadar o consec
vență strictă în promovarea ideii 
despre posibilitatea folosirii efi
ciente — chiar de pe acum — a 
achizițiilor din sectorul explorărilor 
cosmice. O afirmă convingător suc
cesul misiunii „Soiuz-ll“. care a dus 
la crearea avanpostului științific or
bital denumit „Saliut".

Declanșarea explorării complexe ■ 
spațiului, a cercetării din Cosmos a 
planetei noastre și a altor corpuri 
cerești constituie un moment mar
cant în evoluția civilizației pămin- 
tene. Direcționînd mari torente de 
inteligență umană spre înfăptuirea 
sarcinilor programului spațial și a- 
sigurind dezvoltării acestuia ritmuri 
înalte de progres, pe baza remarca
bilelor realizări din celelalte dome
nii ale științei, tehnicii și industriei. 
Uniunea Sovietică repurtează astăzi 
o nouă și strălucită victorie, mărtu
rie a uriașului potențial al țării, al 
constructorilor comunismului.

Oamenii de știință, opinia publică 
din România, exprimîndu-și admira
ția pentru noua performanță științi- 
fico-tehnică sovietică, îi felicită căl
duros pe realizatorii și echipajul pri
mei stații orbitale pilotate și urează 
științei din Uniunea Sovietică noi 
succese în dezvoltarea cunoașterii u- 
mane, în interesul descifrării taine
lor universului, al progresului și ci
vilizației.
colonel inqiner
Dumitru ANDREESCU, 
membru în Comisia de astronautics 
a Academiei Republicii Socialiste 
România
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