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Cunoașterea

Vizita delegației de partid și guvernamentale române, 

conduse de tovarășul Nicolae Ceausescu în R. P. D. Coreeană
__________________ ______________________ 9___________________________________ 9________________________________________________________

MARELE MITING AL PRIETENIEI
COREEANO-ROMÂNE

Luni după-amiază, in saia 
palatului Congreselor, a avut 
loc un mare miting al locui
torilor Phenianului cu prile
jul vizitei în R. P. D. Co
reeană a delegației de partid 
și guvernamentale române 
conduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Sub cupola impunătoarei 
săli se aflau mii de munci
tori din întreprinderile ora
șului, activiști de partid și de 
stat, militari ai armatei popu
lare, reprezentanți ai organi
zațiilor de masă ți obștești, 
oameni de cultură ți artă. 
Sînt prezenți șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Phe
nian ți alțî membri ai corpu
lui diplomatic.

Fundalul scenei, împodobit 
cu drapelele de stat ale celor 
două țări, este dominat de 
portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu ți Kim Ir Sen.

La intrarea tn sală a con
ducătorilor de partid și de 
stat români ți coreeni în
treaga asistenți, tn picioare, 
ovaționează îndelung pentru 
prietenia dintre partidele, ță
rile ți popoarele noastre.

La masa prezidiului iau loc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
soția sa, Elena Ceaușescu, 
Kim Ir Sen ți soția sa, Kim 
Săng E, Ion Gheorghe Mau
rer, Manea Mănescu, Dumi
tru Popa, Ion Iliescu, George 
Macovescu, Kim Ir, O Jin V, 
Zăng Zun Thek, Yang Hyong 
Sop, Hă Dam, precum și am
basadorul României la Phe
nian și ambasadorul R. P. D. 
Coreene la București.

Mitingul este deschis de 
Kan Sang San, secretar res
ponsabil al Comitetului oră
șenesc Phenian al Partidului 
Muncii din Coreea.

Primit eu vii și puternice 
aplauze, ia cuvîntul tovarășul 
Kim Ir Sen.

întreaga asistență salută a- 
poi cu căldură, cu aplauze 
puternice, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvtntările au fost subli
niate în repetate rînduri cu 
aplauze puternice, îndelung 
repetate.

Cei doi conducători de 
partid ți de stat fac schimb 
de drapele ale prieteniei și 
solidarității frățești dintre 
partidele și popoarele noas
tre, se îmbrățișează.

In încheierea mitingului, 
fanfara intonează „Interna
ționala'’.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu vorbind la mitingul prieteniei coreeano-române

Cuvîntarea tovarășului 

Kim Ir Sen

Cuvin tarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
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Recepție oferită 
de tovarășul 

Nicolae Ceausescu » 
și soția sa, 

Elena Ceaușescu

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu și stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe Ion Gheorghe Maurer,Stimați oaspeți români,Tovarăși și prieteni,Astăzi, toate categoriile de locuitori ai orașului Phenian au venit cu mare bucurie la acest miting pentru a saluta prietenii români din țara frățească. înainte de toate, în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, al guvernului Republicii Populare Democrate Coreene și al întregului popor coreean, adresez din toată inima, încă o dată, un salut fierbinte delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România conduse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, precum și un cordial salut prietenesc poporului român din partea poporului coreean. (Vii și puternice aplauze).Poporul nostru încearcă o deosebită bucurie pentru vizita pe care o faceți în țara noastră și pentru faptul că prin această vizită vor fi întărite și mai mult legăturile de prietenie dintre popoarele țărilor noastre, închegate de mult timp.Vizita în țara noastră a delegației de partid și guvernamentale române constituie o expresie elocventă a sentimentelor de prietenie trainică și a solidarității dintre poporul român și poporul coreean, precum și un mare sprijin și imbold pentru poporul nostru în lupta sa pentru construirea socialismului și unificarea patriei. (A- plauze puternice, îndelung repetate).în timpul vizitei, pretutindeni poporul nostru v-a întimpinat în- tr-o atmosferă de sărbătoare. A- ceste zile petrecute împreună cu dumneavoastră au fost pentru noi zile deosebit de plăcute și utile Pe parcursul întîlnirilor noastre, am reușit să cunoaștem și mai bine gloriosul drum al luptei poporului român, meritele sale, succesele dobîndite în construcția socialistă, precum și poziția Partidului Comunist . Român și a guvernului Republicii Socialiste

România privind problemele mișcării comuniste internaționale, situația din Europa și problemele păcii mondiale. în perioadele grele cînd România era ocupată de clica fascistă a lui Hitler, comuniști: români și patrioții au dus o luptă curajoasă cu arma în mînă pentru eliberare, împotriva fascismului, iar în august 1944, desfășurînd insurecția armată, au dobîndit victoria istorică prin care au răsturnat blestematul regim de dictatură fascistă.După eliberarea țării, încrezător în viitorul său, poporul român, luînd ferm în mîini puterea, a zădărnicit toate acțiunile subversive ale imperialiștilor și reacționarilor din interior și a pășit viguros spre instaurarea regimului socialist și făurirea noii sale vieți. Bineînțeles, acest drum n-a fost neted. Dovedind însă un înalt elan politic și patriotic, înfruntînd greutățile ivitp în cale, poporul român a transformat țara sa, care în trecut era rămasă în urmă, într-o țară socialistă prosperă, cu o industrie dezvoltată și. o agricultură în plin proces de modernizare.Nu de mult, cu prilejul semicentenarului Partidului Comunist Român, poporul român a făcut un bilanț al tuturor realizărilor strălucite pe care le-a dobîndit în lupta pentru eliberarea națională și socială și pentru edificarea societății noi. urmînd steagul glorios al partidului.Astăzi, sub conducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, poporul român obține progrese și mai mari în lupta sa pentru îndeplinirea cu succes a noului plan cincinal elaborat de Congresul al X-lea al partidului și pentru construirea societății socialiste multilateral dezvoltate. (Aplauze puternice).Apărînd neclintit independența și suveranitatea țării împotriva imperialismului, poporul român depune eforturi susținute pentru a sprijini lupta popoarelor împotriva imperialismului și neocolonialis- mului, pentru înfăptuirea coeziunii țărilor socialiste și a mișcării comuniste internaționale, pentru consolidarea păcii în Europa și în în-(Continuare în pag. a II-a)

Stimate tovarășe Kim Ir Sen, Stimată tovarășă Kim Săng E, Dragi tovarăși și prieteni,Luăm parte la această impresionantă manifestare consacrată prieteniei româno-coreene după 6 zile petrecute în mod deosebit de plăcut în frumoasa dumneavoastră țară. Din primele clipe ale sosirii noastre în Phenian și pretutindeni pe unde am trecut, oamenii muncii coreeni ne-au întimpinat cu caldă simpatie și ospitalitate — expresie a relațiilor trainice de prietenie și a dorinței de colaborare dintre țările și popoarele noastre. Iată de ce doresc ca, în numele meu și al tovarășei mele, al întregii delegații de partid și guvernamentale române, să mulțumesc Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, Cabinetului de Miniștri, tovarășului Kim Ir Sen personal, întregului popor coreean pentru prilejul ce ni s-a oferit de a vizita Coreea populară și pentru primirea cordială de care ne-am bucurat. (Aplauze puternice). Totodată, folosesc acest prilej pentru a adresa locuitorilor orașului Phenian și întregului popor coreean, avan- gardei sale de luptă — Partidul Muncii din Coreea — Prezidiului Adunării Populare Supreme și Cabinetului de Miniștri al Republicii Populare Democrate Coreene, un cordial salut tovărășesc și un fierbinte mesaj de solidaritate din partea poporului român, a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat și a guvernului Republicii Socialiste România. (Vii și puternice a- plauze).Vizitele pe care le-am făcut în orașele Phenian și Hamhîn, în întreprinderi, instituții de știință și cultură, la Expoziția industrială și agricolă a Republicii Populare Democrate Coreene, ne-au oferit o imagine grăitoare a muncii și vieții poporului coreean, a marilor sale succese obținute pe frontul construcției socialiste, în înfăptuirea politicii de industrializare socialistă a țării, pentru punerea largă în valoare a resurselor materiale și u- mane ale țării. Am putut constata cu satisfacție rezultatele remarcabile obținute în dezvoltarea industriei metalurgice, chimice, constructoare de mașini, marile progrese dobîndite în agricultură, în special în extinderea sistemelor de

irigații și în sporirea rodniciei solului. (Aplauze prelungite).Ne-au produs o puternică impresie hărnicia și capacitatea de creație a poporului coreean, hotărîrea cu care el muncește pentru a transpune în viață planul de dezvoltare a economiei naționale în anii 1971- 1978, programul elaborat de congresul al V-lea al Partidului Muncii din Coreea.Vizitînd institutul economiei naționale, am remarcat cu plăcere preocupările existente pentru formarea și perfecționarea cadrelor de conducere din economie, din unitățile industriale și agricole, din administrația de stat. Am asistat, de asemenea, la spectacole realizate cu măiestrie artistică, ce vădesc atenția acordată artei, puternic instrument de influențare a conștiințelor, de educare socialistă a maselor.Realizările dobîndite de Coreea populară sînt o vie expresie a capacității creatoare a unui popor liber și stăpîn pe soarta sa, o dovadă a superiorității orînduirii socialiste, care oferă cîmp larg de afirmare e- nergiei și inițiativei tuturor oamenilor muncii. Aceste realizări sînt rodul politicii de intensă mobilizare a forțelor poporului, de aplicare creatoare a marxism-leninis- mului la condițiile concrete ale țării — politică promovată cu consecvență de Partidul Muncii din Coreea, în frunte cu tovarășul Kim Ir Sen. (Aplauze puternice, îndelung repetate).Exprimînd sentimentele întregului nostru popor, doresc să vă adresez cele mai calde felicitări pentru victoriile obținute atît în lupta împotriva imperialismului', cît și în activitatea de construcție socialistă, să vă urez succese tot mai mari în înflorirea patriei dv., în edificarea socialismului. (A- plauze puternice).Stimați tovarăși,Ca și poporul coreean, poporul nostru a trebuit să poarte, de-a lungul istoriei sale, lupte îndelungate pentru eliberarea sa națională și socială, pentru înlăturarea dominației străine și făurirea unei vieți libere și independente. Idealurile de libertate națională și socială ale poporului român și-au găsit împlinirea în anii revoluției(Continuare în pag. a II-a)
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Tulburătorul aforism 
care glăsuiește că „O 
țară ce nu-și cunoaște 
trecutul este ca un co
pil care nu-și știe pă
rinții" sintetizează în
tr-o singură frază e- 
sența noțiunii de pa
trie. Existent în toate 
limbile pămîntului, 
cuvîntul acesta are 
pentru oricine un con
ținut sacru în care se 
include, dincolo de 
spațiul geografic al u- 
nei țări, spiritualita
tea ei, identitatea for
mată de-a lungul 
veacurilor, locul cu
cerit de un popor în 
recunoașterea valori
lor sale de către în
treaga umanitate.

Patria ! Oare există 
om care să nu fi tre- 
săltat vreodată la au
zul cuvîntului a cărui 
chemare sună ca un 
apel la conștiință, la 
responsabilitate față 
de trecutul și de vii
torul neamului ? Ciți 
oameni n-au murit cu 
numele ei pe buze, 
dar, mai ales, cîți n-au 
început să trăiască cu 
adevărat decît din mo
mentul cînd au pă
truns în profunzime 
răscolitoarea-1 semni
ficație ? Prețuit ca sa
cru de către cei 
„cu inima născută 
drept", cum spunea un 
mare poet, cuvîntul a- 
cesta a răsunat în
totdeauna mobiliza
tor, invocînd puritatea, 
respectul față de îna
intași, angajamentul 
față de urmași, recla- 
mînd un singur răs
puns : prezent ! Căci 
cea dinții dintre virtu
țile omului răminc de
votamentul față de pa
trie.

Pînă la vîrsta mari
lor responsabilități 
sentimentul de patrie 
este cultivat în sufle-

tul copiilor noștri mai 
ales de școală. De lec
țiile de istorie, de geo
grafie, de limbă și li
teratură română, de 
evocarea marilor fi
guri de patrioți de la 
strămoși pînă la eroii 
clasei muncitoare 
ieri și de astăzi.

Și mă gindesc la 
neret, mă gindesc 
peste cîteva zile 
piii noștri vor intra în 
vacanța mare. Le ră- 
mîn lecturile și dru
meția. Taberele de o- 
dihnă și excursiile 
de-a lungul și de-a la
tul țării. Le rămîn ac
țiunile pionierești, 
șantierele de muncă 
voluntară, timpul de 
petrecut în întregime 
în sinul familiei, joa
ca, visele, bucuria și 
desfătarea de a-și trăi 
copilăria sau adoles
cența. Mă gindesc în 
primul rînd la cei 
aflați la vîrsta in
sațiabilei curiozități, la 
cei înfometați de cu
noaștere, însetați de 
a afla, de a ști, de a 
înmagazina în memo
ria lor imagini ce le 
rămîn de neșters, ca
pabile să înfrunte anii, 
determinante pentru 
formarea lor ca oa
meni. Mai generoși ca 
toți ceilalți cu timpul 
lor, ei nu înțeleg în
totdeauna că acesta le 
este cea mai mare a- 
vuție a virstei și că, 
de modul cum și l-au 
petrecut depinde în 
bună măsură cunoaș
terea de sine pe care 
abia mai tîrziu o vor 
realiza. Or, nimic nu 
este mai edificator în 
cunoașterea de sine a 
omului cum este cu
noașterea în profun
zime a patriei sale. 
Dacă o țară care nu-și 
cunoaște trecutul este 
ca un copil care 
nu-și știe părinții, un 
cetățean care nu-și
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cunoaște patria este 
ca un om care nu sa 
știe pe el însuși. Pa
tria . nu este numai 
locul In care te-ai năs
cut, vatra satului sau 
a orașului, nici doar 
împrejurimile acesto
ra, ci țara întreagă, 
în tot ce are ea maî 
caracteristic, mai pro
priu, mai personal. Ea 
nu înseamnă numai 
peisaje și vestigii ale 
trecutului, monumen
te istorice sau trasee 
turistice. Patria este 
o permanență în sta
rea de spirit a unui 
popor, idealul lui, e- 
fortul pentru înde
plinirea acestuia. Ea 
este memoria stratifi
cată a unei istorii de 
două ori milenare și 
totodată etapele în iz- 
bîndirea viselor mul
tiseculare ale po
porului întreg. Ea este 
răspunsul plenar la 
întrebările : de unde 
venim, ce-am fost, ce 
sîntem și ce vrem ? 
Cum pot răspunde la 
toate acestea copiii 
noștri ? Ajutațl-i să-și 
fructifice timpul marii 
vacanțe. Este, în pri
mul rînd, un apel adre
sat părinților și buni
cilor, spre care, tocmai 
în acest timp, copiii Se 
întorc pentru a-și 
confirma „pe viu" 
cele învățate la școa
lă. In călătoriile prin 
țară, atunci cînd vi-i 
aveți tovarăși de dru
meție, purtați-i pe la 
izvoarele de la care 
patria și-a tras ființa 
și și-a aflat chemarea 
șl destinul. Din Ma
ramureș, țara lui 
Dragoș, pînă la Adam
clisi sau la Porțile de 
Fier, din Tismana pînă ' ....la Sucevița și de

loan 
GRIGORESCU(Continuare în pag. a IV-a)
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Plecarea delegației Partidului 
Comunist Român la Congresul 

Partidului Socialist Unit din GermaniaLuni dimineața a plecat în Republica Democrată Germană delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Paul Nicu- lescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., care va participa la lucrările celui de-al VIH-Iea Congres al Partidului Socialist Unit din Germania.Din delegație fac parte tovarășii Richard Winter, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean-Sibiu al P.C.R., și Nicolae Ghenea, ambasadorul Repu-
★La sosirea la Berlin, delegația a fost întîmpinată pe aeroportul Schonefeld de Horst Sindermann, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G, Hans Wittik, membru al C.C. al P.S.U.G., și Hans

blicii Socialiste România în R. D Germană.La plecare, pe aeroportul Oto- peni, delegația a fost salutată de tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Dumitru Popescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ilie Ră- dulescu, șef de secție la C.C. al P.C.R., Nicolae Ionescu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Au fost de față însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Democrate Germane la București, Willy Hoffmann, șl membri ai ambasadei.
★Voss, ambasadorul R. D. Germane la București.Au fost prezenți Nicolae Ghenea. ambasadorul României în R. D. Germană, și membri ai ambasadei române. (Agerpres)

Tovarășului TON DUC THANG
Președintele Republicii Democrate VietnamCu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii Democrate Vietnam, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român, precum și al meu personal, îmi este plăcut să vă adresez cordiale felicitări și urări de succes în înalta funcție care v-a fost încredințată.Folosesc acest prilej pentru a reafirma hotărîrea Partidului Comunist Român, a întregului nostru popor de a sprijini activ și în viitor lupta dreaptă a poporului vietnamez împotriva agresiunii S.U.A., pentru libertate și independență națională.Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie frățească dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Vietnam se vor dezvolta și întări tot mai mult în folosul popoarelor noastre, al luptei împotriva imperialismului, al cauzei socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului FAM VAN DONG
Primul ministru al Republicii Democrate VietnamCu ocazia desemnării dumneavoastră în funcția de prim-ministru al Republicii Democrate Vietnam, în numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România și al meu personal, vă adresez calde felicitări și urări de noi succese în activitatea dumneavoastră de înaltă răspundere.Animat de spiritul solidarității internaționaliste, poporul român este și va fi alături de cauza dreaptă a poporului vietnamez în lupta sa împotriva imperialismului american, pentru libertate și independență națională.Sîntem convinși că prietenia frățească și colaborarea multilaterală dintre țările noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare în interesul popoarelor noastre, al cauzei socialismului și păcii.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri L al Republicii Socialiste România
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MARELE MITING AL PRIETENIEI 
COREEANO ROMÂNE

Cuvintareu tovarășului
Nicolae Ceausescu

(Urmare din pag. I)și construcției socialiste. în țara noastră au fost lichidate pentru totdeauna clasele exploatatoare, a triumfat deplin și definitiv socialismul.Poporul nostru a realizat cu succes planul cincinal 1966—1970, iar în prezent a trecut la realizarea programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate stabilit de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român.Noul cincinal, început anul a- cesta, are ca obiective principale accelerarea procesului de făurire a unei economii moderne, continuarea în ritm înalt a industrializării, introducerea noilor cuceriri ale progresului tehnico-științific contemporan, dezvoltarea intensivă a agriculturii; valorificarea superioară a resurselor țării. Pe această bază se va asigura îmbunătățirea continuă a condițiilor de viață ale oamenilor muncii, ale întregului nostru popor.Totodată, Partidul Comunist Român acordă o atenție deosebită perfecționării relațiilor socialiste de producție, participării efective 
a clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității la conducerea vieții economice și obștești, dezbaterii cu masele largi populare a principalelor probleme ale politicii noastre interne și externe, realizînd, în felul acesta, în practică principiile democrației socialiste — singura democrație reală, profund populară.Marile progrese obținute de România socialistă se datoresc politicii Partidului Comunist Român, care aplică în mod creator adevărurile generale ale marxism-leni- nismului la condițiile concrete ale țării noastre , călăuzind întregul popor pe drumul luminos al socialismului și comunismului. A 50-a aniversare a Partidului Comunist Român — sărbătorită recent în țara noastră — a prilejuit o puternică manifestare a unității partidului, a trainicelor sale legături cu clasa muncitoare, cu masele largi populare, a demonstrat încă o dată că numai întărind rolul conducător al partidului în întreaga societate se poate asigura succesul operei complexe de edificare a noii orînduiri sociale. (Aplauze puternice, îndelung repetate).Prin întreaga sa politică de con- «truire a socialismului pe pămîn- tul României, partidul nostru îșl îndeplinește atît o înaltă îndatorire națională, față de propriul său popor, cît și o îndatorire intemațio- nalistă, față de cauza generală a socialismului, a progresului social șl ■ păcii. în această apreciere pornim de la faptul că forțele socialismului și păcii sporesc prin succesele pe care le obține fiecare țară socialistă ; cu cît fiecare țară socialistă rezolvă mai bine problemele făuririi noii orînduiri, cu cît obține succese mai însemnate în dezvoltarea economică, socială, cultural-științifică, cu atît mai mare este contribuția sa la întărirea forțelor socialismului în lume, a întregului front antiimperialist. Iată de ce considerăm că realizările noastre sint și ale dumneavoastră, așa cum realizările dumneavoastră sînt și ale noastre. (Aplauze puternice).Dragi tovarăși,Distanța mare care desparte țările noastre nu a împiedicat — și nu poate împiedica — popoarele român și coreean să se simtă a- proape și să dezvolte între ele 6 prietenie trainică.în lupta împotriva imperialismului, ca și în activitatea de construire a socialismului, între țările noastre s-au statornicit relații de strînsă colaborare. Faptul că popoarele noastre sînt însuflețite de idealurile făuririi noii orînduiri socialiste, că relațiile dintre ele se întemeiază pe principiile marxism- leninismului și internaționalismului proletar, ale respectului și încrederii reciproce, asigură raporturilor romăno-coreene o temelie de neclintit (Aplauze).în cursul convorbirilor deosebit 
de sincere și prietenești pe care le-am avut cu tovarășul Kim Ir Sen, cu ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat a Republicii Populare Democrate Coreene, am constatat cu satisfacție că relațiile româno-coreene — pe plan economic, tehnico-științific. cultural — cunosc o evoluție pozitivă, potențialul economic în continuă creștere al celor două țări ale noastre oferind noi și noi posibilități pentru intensificarea co

laborării reciproce. în comunicatul comun româno-coreean se menționează dorința ambelor părți de a acționa în continuare pentru punerea mai largă în valoare a a- cestor posibilități, în interesul propășirii țărilor și popoarelor noastre.De asemenea, apreciind importanța întăririi relațiilor dintre partidele noastre, am hotărît de comun acord să extindem legăturile și schimbul de experiență pe linia activității organizațiilor de partid, a organizațiilor obștești și de masă și în alte domenii. Vă asigurăm, dragi tovarăși coreeni, că România va milita pentru continua dezvoltare a legăturilor de prietenie și colaborare între partidele, țările și popoarele noastre, că veți avea întotdeauna în poporul român un aliat de nădejde în lupta împotriva imperialismului, pentru construirea societății socialiste. (Vii aplauze). în același timp, în cadrul discuțiilor, a fost examinat un cerc larg de probleme ale vieții politice internaționale actuale, ale mișcării comuniste și muncitorești, ceea ce a prilejuit evidențierea unei depline unități de vederi asupra tuturor problemelor principale abordate.Stimați tovarăși,Desfășurarea evenimentelor pe plan mondial demonstrează cu putere că în evoluția societății, în raportul internațional de forțe, se petrec profunde transformări. Viața contemporană aduce o puternică confirmare adevărurilor generale ale marxism-leninismului, ale concepției materialist-dialectice despre lume și societate. Noi și noi forțe sociale se înregimentează, pe toate meridianele globului, în lupta antiimperialistă, pentru progres social și pace ; este limpede că situația internațională evoluează astăzi in favoarea forțelor revoluționare, progresiste, antiim- perialiste.Un rol important în schimbarea raportului de forțe pe plan internațional îl au țările socialiste, faptul că în 14 state de pe trei continente se construiește cu succes noua orînduire, că noi și noi popoare își afirmă dorința de a păși pe calea dezvoltării socialiste.România dezvoltă relații de prietenie și colaborare cu toate țările socialiste, acționează pentru depășirea divergențelor care există astăzi în raporturile dintre ele, pentru întărirea colaborării și unității lor pe baza principiilor noi ale relațiilor dintre state — ale marxism-leninismului și internaționalismului socialist, ale respectării stricte a independenței și e- galității în drepturi, neamestecului în treburile interne, întrajutorării tovărășești. Considerăm că a- firmarea puternică a acestor principii în relațiile dintre țările, socialiste va constitui un exemplu pentru toate popoarele lumii, contribuind la creșterea influenței și prestigiului socialismului pe plan mondial.în lupta pentru progres social, pentru socialism și pace, împotriva imperialismului și reacțiunii, un rol de seamă revine în zilele noastre clasei muncitoare. în multe țări, partidele comuniste și muncitorești se afirmă ca puternice forțe politice în mobilizarea și unirea clasei muncitoare, a largi pături sociale în lupta pentru transformări democratice, progresiste, în viața societății. Aceasta impune necesitatea de a acorda o deosebită atenție întăririi unității și forței fiecărui partid comunist, dezvoltării colaborării și solidarității dintre ele. Partidele comuniste și muncitorești își desfășoară activitatea într-o mare diversitate de condiții social-isto- rice, deosebite de la o țară la alta. Aceasta presupune studierea a- tentă a realităților și elaborarea de către fiecare partid a liniei sale politice, a strategiei și tacticii, de sine stătătoare, în concordanță cu condițiile concrete din țara respectivă. Este de înțeles că, în asemenea condiții, în zilele noastre nu mai este posibilă și nici necesară existența vreunui centru în mișcarea comunistă și muncitorească internațională. Relațiile dintre partidele comuniste și muncitorești trebuie să se întemeieze pe egalitate, stimă și încredere reciprocă, pe autonomie și independența fiecărui partid, ex- cluzîndu-se cu desăvîrșire orice formă de amestec în treburile interne ale altor partide. Numai a- firmarea acestor principii va duce la realizarea unității pe o bază nouă, superioară, liber consimțită, care va fi astfel reală și trainică.

Un factor activ în lupta antiimperialistă sînt mișcările de eliberare națională, tinerele state independente, cu care România întreține largi legături de colaborare. Raporturile noastre cu aceste state au un caracter reciproc avantajos, contribuind la dezvoltarea economico-socială și cultural-științifică a țărilor noastre și, în același timp, se înscriu în contextul luptei generale împotriva imperialismului și neocolonialis- mului, a oricăror forme de dominație și înrobire a popoarelor.Desigur, subliniind creșterea continuă a forțelor socialismului și păcii, avînd încredere în perspectivele luminoase pe care le deschide acest ireversibil proces noi nu uităm că în lume mai există încă imperialism, forțe interesate să reînvie militarismul și revanșis- mul — inclusiv militarismul japonez — care se opun transformărilor revoluționare din societate, luptei de eliberare a popoarelor, pun în primejdie pacea și securitatea internațională.Politica imperialistă de dictat și forță, de asuprire și subjugare a popoarelor reprezintă un permanent pericol pentru libertatea și liniștea popoarelor. Viața demonstrează însă că atunci cînd sînt ho- tărîte să-și apere libertatea, independența și suveranitatea națională, nu există forțe în lume capabile să le înfrîngă.Deși au trecut mai bine de 25 de ani de la terminarea celui de-al doilea război mondial, pacea nu a fost stabilită definitiv, în diferite zone ale globului continuă să ardă flăcările războiului, multe probleme au rămas nesoluționate ; unele popoare continuă să rămînă despărțite prin granițe artificial ridicate între ele — așa cum s-a întîm- plat și cu poporul coreean. Considerăm că este timpul să se acționeze mai hotărît pentru a se pune capăt acestei situații de provizorat, pentru ca toate popoarele, și, desigur, și poporul coreean, să-și realizeze unitatea națională. în acest, sens, România sprijină programul în 8 puncte adoptat de Adunarea Populară Supremă a Republicii Populare Democrate Coreene pentru reunificarea pașnică a Coreei și susține cererea legitimă privind retragerea trupelor Statelor Unite ale Americii din Coreea de sud, astfel ca poporul coreean să-și poată decide singur destinele, fără nici un amestec din afară. (Aplauze puternice).Țara noastră sprijină activ lupta eroică a poporului vietnamez împotriva agresiunii imperialismului american, se pronunță cu fermitate pentru retragerea neîntîrziată și necondiționată din Vietnam și din întreaga Indochină a trupelor Statelor Unite ale Americii, pentru respectarea dreptului sacru al popoarelor vietnamez, cambodgian și laoțian la libertate, integritate teritorială, dezvoltare independentă și unitate națională. (Vii și puternice aplauze).De asemenea, ne pronunțăm pentru soluționarea pe cale politică a conflictului din Orientul A- propiat, pentru retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate, recunoașterea independenței și suveranității tuturor statelor din această regiune, pentru reglementarea problemei populației palestinene în conformitate cu interesele sale naționale.Poporul român se pronunță în mod hotărît pentru înfăptuirea dezarmării generale și totale, în primul rînd a dezarmării nucleare, pentru desființarea blocurilor și a bazelor militare, retragerea trupelor străine în granițele naționale, pentru înfăptuirea de măsuri concrete menite să diminueze pericolul de război, să contribuie la îmbunătățirea climatului internațional.în activitatea pe care o desfășoară pe arena mondială, țara noastră este animată de convingerea că pentru soarta păcii sînt răspunzătoare deopotrivă toate statele — indiferent de mărimea lor. în zilele noastre, atît statele mari, cît și cele mici și mijlocii sînt chemate să participe activ la soluționarea problemelor internaționale, să acționeze cu fermitate pentru apărarea păcii și intereselor vitale ale popoarelor, pentru salvgardarea păcii și securității generale. (Aplauze).Pornind de la realitatea că în lumea de azi există state cu orînduiri sociale diferite, România, acționînd în spiritul coexistenței pașnice, dezvoltă relații cu toate statele și își aduce contribuția la 

promovarea colaborării internaționale, la cauza apropierii între popoare, a înțelegerii și păcii în lume. La baza relațiilor sale cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială, țara noastră situează în mod trainic principiile respectării independenței și suveranității naționale, egalității depline în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, principii care se impun tot mai mult în viața internațională drept singurele în stare să asigure colaborarea fructuoasă între națiuni, realizarea unui climat de securitate și pace în lume.Manifestînd o preocupare constantă pentru realizarea securității în Europa, România acționează în vederea convocării conferinței ge- neral-europene, depune eforturi pentru normalizarea relațiilor și extinderea colaborării pe continent.în general, pornind de la faptul că pacea este indivizibilă, România se pronunță pentru stingerea tuturor focarelor de încordare și război, pentru însănătoșirea vieții politice internaționale și promovarea colaborării între state, pentru u- nirea tuturor eforturilor în vederea asigurării păcii și dezvoltării libere și independente a popoarelor.Dragi tovarăși,încheiem vizita în Coreea prietenă cu impresii puternice despre țara și poporul dumneavoastră. Ne vom aminti întotdeauna cu plăcere de frumoasa dumneavoastră patrie, de întîlnirile pe care le-am a- vut cu oamenii muncii, de munca și spiritul gospodăresc al harnicului popor coreean, de caldele manifestări de simpatie, de solidaritate tovărășească, care au marcat aceste zile. Cu convingerea că vizita și' convorbirile pe care le-am avut se vor înscrie ca un moment de seamă în dezvoltarea relațiilor dintre partidele, țările și popoarele noastre, ca o contribuție la întărirea forțelor socialismului și păcii în lumea întreagă, doresc să vă urez, dragi tovarăși, noi și mari succese în activitatea dumneavoastră, spre continua propășire a Coreei socialiste, în lupta pentru unificarea pașnică a patriei. (Vii și puternice aplauze).Trăiască prietenia dintre poporul român și poporul coreean, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Coreea, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană ! (Aplauze puternice, îndelung repetate).Trăiască Partidul Muncii din Coreea, poporul coreean, constructor al socialismului I (Aplauze puternice, îndelung repetate).Trăiască colaborarea și unitatea țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor antiimperialiste! (Aplauze puterpice, îndelung repetate).Trăiască pacea și prietenia între popoare ! (Aplauze îndelungate).Vă urez multă sănătate și fericire. (Vii și puternice aplauze. întreaga asistență, în picioare, ovaționează minute în șir).

Asistența aplaudînd cu câldurâ în timpul mitingului de la Phenian

Cuvintarea tovarășului 
Kim Ir Sen

(Urmare din pag. I) treaga lume. (Vii și puternice a- plauze).Poporul coreean se bucură sincer de toate succesele minunate obținute de poporul frate român în construirea unei noi societăți și îi adresează din inimă urări de succese și victorii strălucite în a- ceastă luptă. (Aplauze puternice, îndelung repetate).Propria noastră experiență demonstrează că în desfășurarea cu succes a revoluției și a construcției potrivit învățăturii marxist- leniniste, țările socialiste trebuie să aibă o politică suverană și ea poate fi asigurată numai atunci cînd fiecare țară socialistă dispune de o solidă economie națională de sine stătătoare și de o puternică capacitate de autoapărare. Astăzi, pe arena internațională are loc o luptă îndîrjită între socialism și imperialism, între forțele revoluționare și cele contrarevoluționare, în aceste condiții, numai atunci cînd țările socialiste se dezvoltă în mod sănătos, pe baze independente, se poate afirma superioritatea autentică a regimului socialist față de regimul capitalist, socialismul poate să-și îndeplinească rolul de puternică forță revoluționară a timpului nostru, care se opune imperialismului, poate fi urgentată victoria cauzei socialismului și comunismului pe scară mondială.Tovarăși,Ferm convinși că înfăptuirea în bune condiții a revoluției coreene constituie o contribuție prețioasă la revoluția mondială, poporul nostru construiește cu succes socialismul în condițiile grele în care se află față în față cu imperialismul american și duce o luptă hotărîtă pentru a apăra cu nădejde avanpostul răsăritean al sistemului socialist.Poporul nostru, continuator al glorioaselor tradiții revoluționare și al luptei armate antijaponeze, ridicînd sus steagul revoluționar al ideologiei Ciuce, marxist-leni- niste, sub conducerea partidului nostru, a înfăptuit excelent sarcinile istorice de industrializare socialistă, transformînd astfel patria sa, care în trecut era înapoiată, într-un stat industrial care desfășoară o politică suverană deplină, dispune de o solidă economie națională de sine stătătoare, de o capacitate puternică de autoapărare și are o cultură națională înfloritoare. Susținînd programul de luptă trasat de cel de-al V-lea Congres al partidului nostru, poporul coreean accelerează tot mai mult dezvoltarea forțelor de producție ale țării și emanciparea oamenilor muncii, înfăptuind energic cele trei sarcini ale revoluției tehnice, precum și înflorirea și dezvoltarea pe 

mai departe a culturii socialiste, in- tensificînd opera de construcție a culturii și de transformare a întregii societăți după tipul clasei muncitoare, imprimă și mai viguros tuturor fronturilor un mare avînt revoluționar pentru a dobîndi victoria deplină a socialismului și a realiza unificarea independentă a patriei.în prezent, imperialiștilor americani nu le sînt pe plac succesele noastre și ei acționează furibund pentru declanșarea unui nou război împotriva revoluției noastre.Pe de altă parte, sub forma așa- zisei „doctrine Nixon “ și în spatele cortinei camuflate de „reducere" a trupelor americane care ocupă Coreea de sud, imperialiștii americani sporesc efectivul trupelor marionete sud-coreene, urgen- tînd modernizarea lor și se dedau neîncetat la acte provocatoare de-a lungul liniei de demarcație militară. Ei introduc spioni armați, avioane și nave- spion în spațiul nostru, comițînd acte teroriste. Toate aceste acțiuni ale imperialiștilor americani îndreptate spre provocarea unui nou război în Coreea sînt legate de faptul că ei încearcă să-și îndrepte vîrful agresiunii lor spre Asia, să extindă în Asia focul războiului menit să reprime mișcarea revoluționară a popoarelor ce crește tot mai mult, pe zi ce trece, pe acest continent, intensificînd, totodată, acțiunile lor împotriva țărilor socialiste. Imperialiștii americani se folosesc în aceste manevre de reînvierea militarismului japonez ; ca urmare a acestui fapt, situația se înrăutățește tot mai mult.în timpul participării active la executarea planului agresiv al imperialiștilor americani în calitate de „brigadă de șoc" menită să provoace din nou războiul în Coreea, transformînd Coreea de sud în- țr-un avanpost al lor, militariș- tii japonezi încearcă în mod absurd să înfăptuiască visul lor de altădată, „dreptul de dominare în Asia". Reacționarii japonezi se pronunță deschis că, în locul americanilor, ei trebuie să aibă rolul principal în Asia. Aceasta se manifestă în practică atunci cînd este vorba de așa-numitele „detașamente de autoapărare", care operează în afara graniței, și acest rol principal în Asia înseamnă de fapt Coreea, ceea ce scoate la iveală în mod clar intenția lor a- gresivă. Trîmbițînd despre „dreptul de apărare cu perimetrul de 1 000 de mile" cu centrul Tokio, militariștii japonezi au declarat în mod deschis că în această zonă de operație intră și Coreea. Nu de mult, ei au desfășurat în apropierea țării noastre manevrele comune americano- japoneze, iar colectivul de ofițeri ai „trupelor de autoapărare" ale 

Japoniei pătrund deseori în Coreea de sud în mod deschis sau secret. O asemenea evoluție a evenimentelor ne readuce în minte imaginea de la sfîrșitul secolului al XIX-lea, cînd militariștii japonezi au început agresiunea și intervenția în Coreea și în alte țări, cu o forță armată masivă, sub pretextul reprimării răscoalei armate a țăranilor coreeni. Militariștii japonezi trîmbițează că nu numai Coreea, ci și Taivanul intră în așa- numita „sferă a dreptului lor de apărare", încercînd în mod absurd a restabili pretențiile de altădată de dominare colonială. Toate aceste fapte ne arată că, pentru a menține pacea și securitatea în Asia, este imperios necesar să se ducă lupta împotriva imperialismului a- merican și, în același timp, și împotriva militarismului japonez.Noi condamnăm energic noile u- neltiri de război puse la cale de către reacționarii americani și japonezi și le considerăm drept o amenințare gravă la adresa păcii din Asia și din lume și vom continua cu fermitate lupta împotriva acestor acțiuni criminale. Ocuparea Coreei de sud de către trupele a- gresoare ale imperialismului american constituie principalul obstacol în calea destinderii în Coreea și a unificării patriei. Imperialiștii americani trebuie să pună capăt imediat manevrelor înșelătoare de „reducere a trupelor americane", ei trebuie să plece definitiv și necondiționat din Coreea de sud. Rămî- nînd în Indochina, imperialiștii a- mericani slăvesc planul așa-numi- tei „vietnamizări" a războiului și la fel procedează și în Coreea de sud, încercînd să-i opună chiar pe coreeni împotriva coreenilor, pe a- siatici împotriva asiaticilor.Dar în nici un caz istoria nu se va mai reîntoarce, iar acțiunile nechibzuite ale imperialiștilor americani și. ale militariștilor japonezi sînt sortite eșecului. (Aplauze puternice).Coreea de astăzi nu este Coreea de altădată. Asia de astăzi nu este Asia de altădată. Popoarele țărilor socialiste din Asia, care au devenit mari forțe revoluționare ale timpului nostru, se opun imperialismului și colonialismului, ca și celelalte popoare din Asia, au conștiința tot mai ridicată și ele nu vor sta cu mîinile încrucișate față de aceste uneltiri periculoase. Ridicîndu-se cu bărbăție și eroism, cu spirit de sacrificiu împotriva agresorilor, popoarele frățești din Indochina pricinuiesc imperialiștilor americani mari înfrîngeri politico-militare, iar poporul frate chinez, poporul japonez, alte popoare din Asia duc o luptă energică împotriva forțelor agresive ale imperialismului a- merican și a militariștilor japonezi. Dacă imperialiștii americani și militariștii japonezi, ignorînd învăță- (Continuare în pag. a III-a)
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Șl SOȚIA SA, ELENA CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a Il-a) mintele istoriei și realitățile evidente de astăzi, vor păși totuși pe calea unui nou război agresiv și aventurist, își vor găsi pieirea definitivă. (Aplauze puternice, îndelung repetate).Astăzi și în Coreea de sud poporul s-a trezit, își intensifică tot mai mult, zi de zi, lupta împotriva acțiunilor războinice ale imperialismului american și a represiunii fasciste înfăptuite de marionetele din sud, slugi la doi stăpîni — reacționarii americani și militariștii japonezi.Mișcarea avîntată a maselor populare din toate categoriile sociale ale Coreei de sud își ridică glasul puternic, cerînd realizarea schimburilor între nord și sud, unificarea patriei. Represiunea fascistă ajunge la culme, dar în orice împrejurare noi venim în sprijinul și ajutorul frățesc și cald al întregului popor sud-coreean, care duce o luptă curajoasă antiamericană și antijaponeză. Pentru retragerea trupelor agresoare ale imperialiștilor americani din Coreea de sud, zădărnicirea acțiunilor agresive ale militariș- tilor japonezi, răsturnarea dictaturii militaro-fasciste și realizarea u- nificării independente și pașnice a patriei. Cea de-a V-a sesiune a celei de-a IV-a Legislaturi a Adunării Populare Supreme a Republicii Populare Democrate Coreene, care a avut loc în luna aprilie a acestui an. a lansat chemarea către toate forțele patriotice din nordul și sudul Coreei să se ridice strîns u- nite la marea luptă comună națională, realizînd, totodată, programul de salvare națională în opt puncte. (Aplauze puternice. îndelung repetate).Dacă, după retragerea trupelor a- gresoare ale imperialismului american, în fruntea statului se va a- fla o persoană cu vederi democratice sau va fi instaurat un regim popular, atunci va fi realizată unificarea pașnică a patriei. Mișcarea grandioasă care are loc sub steagul luptei împotriva imperialismului american, pentru salvare națională va triumfa și nu este departe ziua In care va fi înfăptuită cauza istorică a unificării patriei. (Vii și puternice aplauze).Ca prieteni apropiați, Coreea și România au întreținut raporturi prietenești și au colaborat strîns de-a lungul istoriei. Adîncind necontenit relațiile reciproce, partidele, guvernele și popoarele țărilor noastre s-au sprijinit și s-au ajutat reciproc, iar aceste minunate relații de prietenie și colaborare au cunoscut o tot mai mare dezvoltare și extindere în ultimii ani, prin schimburi de delegații la nivel Înalt și prin întărirea legăturilor
La Școala revoluționară 

din Man Gyong Deîn țara denumirilor poetice, Man Gyong De — denumirea unei așezări situate pe un val de coline ce coboară spre fluviul Tedongan — înseamnă „10 000 de lucruri care pot fi privite". Aici, în apropierea satului natal al tovarășului Kim Ir Sen, s-au ridicat clădirile sobre ale Școlii revoluționare, liceul militar la care urmează copiii celor care și-au sacrificat viața în lupta pentru eliberarea Coreei și în timpul războiului de apărare a patriei împotriva agresiunii americane.Ora 10. Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, cu soțiile, Elena Ceaușescu și Kim Săng E, împreună cu tovarășii Ion Gheorghe Maurer și Pak Sen Cer, precum și ceilalți membri ai delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România sosesc la Școala revoluționară. în întâmpinare se află general de armată O Jin U, general locotenent Ri O Sang, comandantul școlii, general colonel Kim Te Hong, adjunct al ministrului apărării, Kand Sak San, secretar responsabil al Comitetului orășenesc de partid Phenian, Ri Sang San, președintele Comitetului popular al orașului Phenian.O gardă formată din elevi și e- 

reciproce în toate domeniile — politic, economic și militar.Atît în timpul războiului, cît și în timpul reconstrucției, Partidul Comunist Român, guvernul și poporul român au acordat un ajutor sincer poporului nostru și, în prezent, sprijină activ lupta dreaptă a poporului nostru pentru unificarea independentă și pașnică a patriei.Pentru toate acestea, folosind a- cest prilej, exprim încă o dată recunoștința profundă tovarășului Nicolae Ceaușescu, Partidului Comunist Român, guvernului și întregului popor român. (Vii și puternice aplauze, indelung repetate).Partidul și poporul nostru consideră ca un factor important pentru victoria revoluției noastre întărirea și dezvoltarea solidarității cu forțele revoluționare mondiale, concomitent cu întărirea și dezvoltarea prin toate mijloacele a forțelor proprii revoluționare.Ca și în trecut, ridicînd sus steagul marxism-leninismului și internaționalismului proletar, steagul revoluționar al luptei antiimpe- rialiste și antiamericane, ne vom uni cu popoarele și țările socialiste, cu partidele comuniste și muncitorești, cu popoarele din Asia, Africa și America Latină, precum și cu toate popoarele iubitoare de pace din lumea întreagă și vom lupta tot mai energic pentru triumful cauzei comune a socialismului, pentru pace și democrație.Actuala vizită în țara noastră a delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România are o deosebită însemnătate pentru întărirea și dezvoltarea pe mai departe a relațiilor de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre, constituind, totodată, o contribuție de preț la întărirea coeziunii țărilor socialiste și mișcării comuniste internaționale. (Aplauze puternice, îndelung repetate).Noi sîntem deosebit de bucuroși pentru faptul că actuala dumneavoastră vizită în țara noastră a fost încununată de rezultate minunate. (Vii și puternice aplauze).Și în viitor poporul coreean va depune toate eforturile pentru întărirea și continuarea relațiilor dintre partidele noastre, va întări și dezvolta și mai mult prietenia și coeziunea frățească dintre poporul coreean și poporul român. (Vii și puternice aplauze).Trăiască prietenia și coeziunea frățească dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Coreea ! (Aplauze puternice, îndelung repetate).Trăiască Partidul Comunist Român și Republica Socialistă România ! (Aplauze puternice, indelung repetate).

leve prezintă onorul. Se intonează imnurile de stat ale celor două țări. După trecerea în revistă a gărzii și defilarea elevilor, un grup de tineri prind cravate roșii oaspeților și le oferă buchete de flori.Pe aleile parcului ce conduc spre clădirea principală, sute de elevi a- clamă pentru prietenia dintre cele două țări. în sala pentru oaspeții de onoare, general locotenent RiO Sang adresează un cald salut delegației de partid și guvernamentale conduse de tovarășul Nicolae Ceaușescu.Prezentînd profilul școlii, el a- rată că după absolvirea studiilor elementare, elevii învață aici timp de 7 ani, după care se pregătesc pentru a deveni activiști de partid și de stat sau urmează cariera militară.Oaspeții sînt invitați să viziteze o serie de ateliere moderne destinate instrucției militare, precum și laboratoare de zoologie și chimie, în încheierea vizitei, pe poligonul școlii au loc exerciții de tragere.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a felicitat pe comandanți și elevi pentru rezultatele ce le obțin la învățătură și pregătirea militară.

Secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și soția sa, Elena Ceaușescu, au oferit luni seara, la Palatul Mansude Isa Dang, o recepție în onoarea secretarului general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Cabinetului de miniștri, tovarășul Kim Ir Sen, și a soției sale, Kim Săng E.La recepție au participat tovarășii Țoi En Ghen, Pak Sen Cer, Kim Iang Giu, O Jin U, Zăng Zun Thek, lang Hyong Sop, miniștri, conducători de instituții centrale și organizații obștești.Din partea română au fost pre- zenți tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Manea Mănescu, Dumitru
Toastul tovarășului
Nicolae CeaușescuStimate tovarășe Kim Ir Sen, Stimată tovarășă Kim Săng E, Stimate tovarășe Țoi En Ghen. Dragi tovarăși și prieteni,îmi este deosebit de plăcut ca. in numele meu și al tovarășei mele, al delegației de partid și guvernamentale române, să vă salut în modul cel mai călduros, in această ambianță tovărășească, pe dumneavoastră, tovarășe Kim Ir Sen, și pe tovarășa Kim Săng E, pe tovarășul Țoi En Ghen și pe ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat a Republicii Populare Democrate Coreene, pe toți oaspeții noștri din această seară.Acum, cînd șederea noastră în Coreea populară se apropie de sfirșit, cind trecem in revistă zilele petrecute atît de plăcut pe pă- mintul țării dumneavoastră, doresc să subliniez încă o dată că, după convingerea noastră, această vizită a deschis un nou și important capitol în cronica prieteniei și solidarității româno-corCene.Contactul nemijlocit cu oamenii muncii coreeni, vizitele pe care le-am făcut in unități economice și social-culturalc ne-au oferit o grăitoare imagine a marilor realizări obținute in toate sectoarele de activitate de poporul dumneavoastră, sub conducerea Partidului Muncii din Coreea, în frunte cu tovarășul Kim Ir Sen. Am putut vedea, astfel, cum înaltele virtuti 

Tovardșii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, aclamați cu entuziasm de cefdțenii Phenianului

Popa, Ion Iliescu, George Maco- vescu, ambasadorul Aurel Mălnă- șan și alte persoane oficiale care însoțesc delegația.Au luat parte șefii misiunilor diplomatice acreditați la Phenian.S-au intonat imnurile de stat ale Republicii Populare Democrate Coreene și Republicii Socialiste România.în cursul recepției, care s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie și cordialitate, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen au rostit toasturi, care au fost subliniate cu puternice aplauze.Conducătorii celor două țări s-au întreținut cu șefii misiunilor diplomatice.Un ansamblu coreean a interpretat piese de înaltă virtuozitate din folclorul celor două popoare.

ale poporului coreean, manifestate de-a lungul timpului în lupta pentru eliberarea națională și socială, împotriva imperialismului, își găsesc astăzi un larg cîmp de afirmare în opera de edificare a Coreei socialiste.Doresc, totodată, să remarc cu deosebită satisfacție caracterul rodnic al convorbirilor pe care le-am purtat, în aceste zile. Desfășurate în spiritul înțelegerii și stimei reciproce — caracteristic raporturilor dintre partidele, țările și popoarele noastre — convorbirile au evidențiat dorința ambelor părți de a întări prietenia și colaborarea dintre ele — atît pe plan politic, cit și economic, teh- nico-științific și cultural.Țin să reafirm și în acest cadru inalta apreciere pe care noi o acordăm relațiilor frățești dintre partidele, guvernele și popoarele noastre. Dezvoltarea colaborării româno-coreene servește atît intereselor și aspirațiilor fundamentale ale celor două popoare, cît și cauzei unității țărilor socialiste, a luptei antiimperial iste, pentru triumful socialismului și păcii in lume. Atit Republica Socialistă România, cit și Republica Populară Democrată Coreeană sînt însuflețite de dorința de a-și aduce contribuția la dezvoltarea colaborării cu celelalte țări socialiste, cu toate forțele revoluționare, democratice și progresiste din întreaga lume, la lupta împotriva politicii 

imperialiste de dictat, agresiune și amesțec, a colonialismului și neo- colonialismului, la stingerea focarelor de conflicte și încordare în lume, Ia cauza libertății și independenței popoarelor.Dragi tovarăși,Vom păstra cu deosebită plăcere amintirea de neșters a manifestărilor atit de grăitoare ale prieteniei și solidarității dintre partidele, țările și popoarele noastre. Vom transmite comuniștilor si întregului popor român mesajul sentimentelor de prietenie și stimă tovărășească ale poporului coreean.Vom fi bucuroși, la rîndul nostru, tovarășe -Kim Ir Sen, să vă primim, împreună cu tovarășa Kim Săng E, în fruntea unei delegații de partid și guvernamentale a Republicii Populare Democrate Coreene — în România unde vă veți bucura de aceeași caldă ospitalitate și sentimente de prietenie cu care dumneavoastră, oamenii muncii coreeni, ne-ați înconjurai intr-un mod atît de generos în tot timpul vizitei noastre în Coreea populară.în încheiere doresc să toastez în sănătatea secretarului general al Comitetului Central al Par-
Toastul tovarășului

Kim Ir SenStimate tovarășe Nicolae Ceaușescu și stimată tovarășă Elena Ceaușescu, Stimate tovarășe Ion Gheorghe Maurer,Stimați oaspeți distinși din România,Dragi tovarăși și prieteni,Penniteți-mi să exprim profundele mele mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu pentru amabila invitație din această seară și pentru ouvintele magnifice pe care le-a pronunțat la adresa noastră.Vizita în țara noastră a delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România, mesageră a prieteniei poporului frate român, s-a apropiat de sfirșit.Actuala vizită în țara noastră a delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste 

tidului Muncii din Coreea și președintele Cabinetului de Miniștri al Republicii Populare Democrate Coreene, tovarășul Kim Ir Sen, și a soției sale, tovarășa Kim Săng E! în sănătatea președintelui Prezidiului Adunării Populare Supreme a Republicii Populare Democrate Coreene, tovarășul Țoi En Ghen !în sănătatea celorlalți conducători de partid și de stat ai Republicii Populare Democrate Coreene !în sănătatea membrilor corpului diplomatic prezenți aici și a soțiilor lor !Peniru prietenia și colaborarea dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Coreea, dintre poporul român și poporul coreean !Pentru realizarea aspirațiilor naționale legitime ale poporului co-reean de reuuificare pașnică a patriei sale !Pentru unitatea țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești, a întregului front antiimperialist !Pentru triumful cauzei socialismului și păcii in lume !în sănătatea dumneavoastră, a tuturor !

România, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, este un moment memorabil, care va permite să se aprofundeze și mai mult înțelegerea mutuală și încrederea intre partidele, guvernele și popoarele celor două țări ale noastre, Corcea și România, și să se lărgească și să se dezvolte și mai mult relațiile de prietenie și cooperare dintre ele.Poporul nostru a făcut o primire călduroasă delegației, pretutindeni unde a călătorit, și a exprimat inaltul său respect și sentimentele de prietenie apropiată față de dumneavoastră.în cursul intilnirii pe care ați avut-o cu muncitorii noștri, dumneavoastră ați transmis poporului coreean sentimentele de prietenie călduroase și frățești ale poporului român și inalta apreciere pentru rezultatele poporului nostru in lupta împotriva militarismului ja

ponez și imperialismului american și pentru succesele obținute sub conducerea partidului nostru în revoluția și construcția socialistă.Insistând în mod energic asupra retragerii trupelor agresoare ale imperialismului american din Coreea de sud și pentru lichidarea bazelor sale militare, dumneavoastră ați susținut, de asemenea, in mod activ linia partidului nostru pentru reunificarea independentă și pașnică a patriei și lupta dreaptă a poporului nostru.Toate acestea demonstrează limpede că cele două țări ale noastre sint strins unite, ca țări socialiste, prin legături solide de prietenie frățească, deși România se află departe de noi din punct de vedere geografic.In cursul întrevederilor Pe care le-am avut în timpul vizitei dumneavoastră, intr-o atmosferă de prietenie tovărășească a fost exprimată hotărirea unanimă de a a- profunda și dezvolta în continuare, in toate domeniile* relațiile de prietenie și de cooperare între cele două partide ale noastre, intre cele două țări și popoare, în lupta împotriva imperialismului și pentru victoria cauzei socialismului șl am avut un schimb reciproc de vederi asupra unor probleme internaționale de interes comun.Aceste poziții și aceste puncte de vedere sint limpede indicate in comunicatul comun care va fi publicat in curind.Acest comunicat va marca, fără Îndoială, un nou jalon în dezvoltarea relațiilor de prietenie intre țările noastre, bazată pe principiile marxism-leninismului și internaționalismului proletar.Succesul actualei vizite în țara noastră a delegației de partid și guvernamentale a României are o mare importanță și pentru accelerarea coeziunii țărilor socialiste și a mișcării comuniste internaționale.Fiecare țară socialistă își aduce contribuția sa, prin succesele realizate, prin lupta proprie revoluționară și munca proprie de construcție, la victoria cauzei generale a socialismului și Ia dezvoltarea revoluției mondiale. Coeziunea mișcării comuniste internaționale nu se va putea dezvolta și intări decit prin coeziunea și cooperarea intr-adevăr liberă și bazată trainic pe principiile independenței partidelor comuniste și muncitorești, egale și independente.Stimați oaspeți,Sîntem foarte mulțumiți de toate rezultatele magnifice cu care se încheie vizita în țara noastră a delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România.Poporul coreean dorește in mod sincer poporului frate român să obțină, sub conducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, succese și mai mari in lupta intensă pentru realizarea noului plan cincinal și ca Republica Socialistă România să prospere și să se dezvolte continuu.Vă rog să transmiteți, la reîntoarcerea în patrie, aceste dorinți arzătoare ale poporului nostru și salutul de prietenie frățească adresat poporului român.în incheiere, propun un toast in cinstea prieteniei și solidarității frățești indestructibile intre popoarele coreean și român.Pentru prosperitatea Republicii Socialiste România !Pentru coeziunea țărilor socialiste și a mișcării comuniste internaționale !In sănătatea stimatului tovarăș Nicolae Ceaușescu și a stimatei sale soții, tovarășa Elena Ceaușescu,în sănătatea stimatului tovarăș Ion Gheorghe Maurer,în sănătatea tuturor membrilor delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România,în sănătatea reprezentanților diplomatici și a soțiilor lor,In sănătatea tuturor tovarășilor și prietenilor prezenți 1
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Cum explicați aplicarea
necorespunzătoare 
a acordului global 
in legumicultura?

Aplicarea acordului global tn legu
micultura a determinat un puternic 
reviriment și in acest sector al agri
culturii noastre. După cum se știe, 
in legumicultura calcularea acor
dului global se face la mia de lei 
producție realizată. Este un element 
nou, deosebit de stimulativ care 
cointeresează pe cooperatori să obți
nă recolte mari, să facă recoltarea 
la timpul potrivit, să ambaleze cu 
grijă produsele.

Pentru aplicarea corectă a acordu
lui global se cere ca suprafețele de 
grădină să fie repartizate pe forma
țiuni de lucru, să se stabilească pre
cis valoarea producției care urmează 
să se realizeze, precum și nivelul 
retribuirii.

Este deosebit de instructiv modul 
cum s-a organizat aplicarea acordu
lui global in cooperativele agricole 
din județul Ilfov, cit și rezultatele 
obținute. Unul din elementele im
portante care au fost avute in vedere 
de către consiliile de conducere îl 
constituie cunoașterea de către coo
peratori a nivelului retribuirii care 
li se cuvine pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan. La coo
perativa agricolă din Herăști s-a sta
bilit ca formă de retribuție acordul 
global cu tarif la mia de lei produc
ție realizată. Pentru plata muncii 
depuse ooopeiatorilor le revine 450 
lei la 1000 lei venit din vînzarea 
producției realizate. Deci pentru un 
hectar de coșii cu o producție de 
20 000 kg și cu un preț de 1 leu pe 
kg cooperatorii care au lucrat supra
fața respectivă încasează 9 000 lei. 
în cazul că se va obține o producție 
de 25 000 kg la ha și la un preț de 
2 lei pe kg cîștigul cooperatorilor 
crește de la 9 000 lei Ia 22 500 lei. 
Acest lucru cointeresează cooperato
rii ătit In sporirea producției, cit și 
în valorificarea superioară a acesteia.

Și In numeroase cooperative agri
cole din județul Constanța coopera
torii cunosc atît îndatoririle, cit și 
drepturile care li se cuvin ca urmace 
a aplicării noii forme de organizare 
și retribuire a muncii. La Agigea, 
cooperatoarei Maria Tătăranu — ex- 
pcimîndu-și mulțumirea față de mo
dul nou în care se lucrează — ne 
spune : „Știu că de pe cei 1000 mp 
solarii trebuie să realizez o produc
ție de roșii în valoare de 14 500 lei 
și pe 1 000 mp ardei gras — 12 000 
lei. Deci, în total, o producție marfă 
de 26 500 lei. Cum pentru 1000 lei 
producție marfă vîndută se acordă o 
retribuție de 386 lei, înseamnă că eu 
voi cîștiga 10 239 lei. Iată de ce mă 
ocup ceas de ceas de executarea lu
crărilor, de calitatea lor. Președinte
le cooperativei, Nicolae Lețu, ne-a 
precizat că toți cooperatorii care lu
crează, începînd din acest an, în a- 
cord global, individual sau pe echi
pe, sînt primii în executarea lucră
rilor, muncesc uneori și în zile de 
sărbătoare, iar stadiul actual al dez
voltării culturilor permite prelimi
narea unei recolte suplimentare în 
valoare de cel puțin 400 000 lei.

Am enumerat doar aceste exemple 
din multe altele care dovedesc efec
tele stimulative ale acordului global 
ca formă de retribuire, urmările po
zitive pe care le are asupra desfășu
rării la timp a lucrărilor și, implicit, 
asupra producției care se obține. 
Față de aceste multiple avantaje, 
contrastează puternic unele situații 
întîlnite pe teren în care, negiijîn- 
du-se aplicarea oorectă a principiilor 
organizării și retribuirii muncii în 
acord global, au avut și au uneori 
efecte negative asupra desfășurării 
procesului de producție.

Prima constatare se referă Ia fap
tul că oamenii încă nu cunosc sar
cinile oare le au — obligativitatea de 
a lucra o anumită suprafață de te
ren, de a obține o anumită cantitate 
de produse, care să fie livrate tntr-o 
anumită perioadă, valoarea acestei 
producții — și drepturile ce li se cu
vin. La cooperativa agricolă din 
Peciu-Nou, județul Timiș, coope
ratoarea Elena Ardeleanu, care 
ne este prezentată ca o veche 
și harnică muncitoare la gră
dină, ne spune sincer că nu prea își

dă seama de deosebirea dintre vechea 
și noua formă de retribuție. în ul
timele zile a aflat că pentru produc
ția de roșii o să primească și bani 
și cereale, pentru fiecare mie de lei 
venituri realizată. Dar nu cunoștea 
cît anume, ceea ce este esențial pen
tru fiecare cooperator. Vrem să lă
murim această problemă. Președin
tele cooperativei, tov. Marin Apostol, 
r.e arată că abia la începutul lunii 
iunie au fost făcute calculele privind 
aplicarea acordului global, cele ini
țiale nefiind bune, deoarece au fost 
întocmite greșit. Dar, așa cum a 
rezultat din discuțiile purtate, nici 
acum nu s-au clarificat lucru
rile. Dovada o constituie slaba 
participare la muncă a unor coope-
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ratori și întirzierea lucrărilor. O si
tuație asemănătoare celei de la Pe- 
ciu există și la cooperativa vecină 
din Diniaș, și în general în coope
rativele agricole de producție din 
zona Deta și Gătaia.

Cauza trebuie căutată în fap
tul că multe cooperative agrico
le nu și-au clarificat modalitățile 
de aplicare a acordului global, aceas
ta deoarece nici instruirile făcute la 
nivelul județului n-au cuprins ele
mente concrete și au avut un carac
ter mai mult teoretic. De asemenea, 
a fost o perioadă cind s-au așteptat 
instrucțiuni de la minister privind 
modul de introducere a acestui nou 
sistem de retribuție. Abia în ulti
mele săptămîni, direcția agricolă a 
efectuat instruirea cu contabilii șefi 
din cooperative și economiștii din 
ferme în mod concret, la tablă, cu 
creta in mină.

Și în județul Constanța unele coo
perative agricole au abandonat apli
carea acordului global tot pentru că 
specialiștii și cadrele de conducere’ 
din unitățile respective „n-au reușit" 
să cunoască și să aplice la timp 
principiile acestei forme de or
ganizare și retribuire a mun
cii. De ce această situație ? Șeful 
de fermă de la cooperativa agricolă 
de producție M. Kogălniceanu, de 
exemplu, ing. Hristu Preșa, a recu
noscut că nici el nu a înțeles cum 
ar trebui de fapt aplicat concret 
acordul global. De altfel, starea re
coltei la această cooperativă nu ga
rantează acum nici măcar un minim 
de cîștig. Oamenii sint plătiți dună 
norme convenționale și se contează,

tn realizarea unui cîștig corespunză
tor, nu pe veniturile ce se vor obține 
din legumicultura, ci din alte sectoa
re de activitate. Situații similare, 
unde recolta de legume este acum 
periclitată, am întilnit și la coopera
tivele agricole din Sinoe și Pecinea- 
ga. Despre acordul global, deși exis
tau condiții să se aplice, nici nu se 
mai vorbește. Mulți specialiști din 
unități motivează neaplioarea acordu
lui global prin lipsa de indrumare 
de specialitate. S-au ivit greutăți 
deosebite in organizarea evidenței 
muncii și producției pe formațiuni 
de lucru și pe membri cooperatori, 
care lucrează în acord global. S-a 
solicitat în repetate rînduri sprijinul 
direcției agricole, I.P.V.L.F., dac nu 
a fost primit Pornind de la această 
situație concretă de pe teren ne-a 
atras atenția discuția avută cu ingi
nerii Constantin Timirgazin, director 
adjunct la I.P.V.L.F. și șeful de ser
viciu Neagu Florea. Aici există pă
rerea că sectorul de producție al 
acestei întreprinderi trebuie să se 
ocupe doar cu îndrumarea strict teh
nică. De problemele organizării mun
cii ar trebui să se ocupe altcineva, 
poate direcția agricolă sau uniunea 
județeană a cooperativelor agricole 
de producție. Că așa stau lucrurile 
ne-o demonstrează situația precară 
de la cooperativele agricole de pro
ducție Mihail Kogălniceanu. Sinoe, 
Pecineaga și din alte unități pe unde 
de altfel specialiștii I.P.V.L.F. au tre
cut. Ei au lăsat în urmă recomandări 
tehnice de ordin general, fără a se 
ocupa de soluționarea unor probleme 
importante de organizare a muncii, 
care să asigure aplicarea recomandă
rilor tehnice.

Ne întîlnim, deci, cu aceleași fe
nomene constatate și la aplicarea a- 
cordului global la cultura plantelor 
de cîmp. Este vorba de necunoaș
terea de către cooperatori a terenu
lui atribuit formației de lucru, a 
producțiilor care urmează să se ob
țină și a nivelului retribuirii în con
dițiile îndeplinirii și depășirii sar
cinilor de plan. Această situație este 
determinată de faptul că, în unele 
cazuri, consiliile de conducere și spe
cialiștii din unități n-au cunoscut în 
profunzime modul de aplicare a 
principiilor organizării și retribuirii 
muncii în acord global, iar organele 
agricole județene au neglijat lămu
rirea problemelor respective pînă la 
amănunt. Întrucît unele specii legu
micole s-au plantat abia acum, mai 
pot fi întreprinse măsuri în vederea 
repartizării suprafețelor pe formații 
de lucru și pe oameni, stabilirea pro
ducțiilor care urmează să se obțină, a 
valorii acesteia și a sumelor care se 
cuvin achitate în cadrul acordului 
global.

Florea CEAUSESCU 
Radu APOSTOL 
Cezar IOANA

IN JUDEȚUL OLT

A început recoltatul orzului
SLATINA (prin telefon de la Vic

tor Ursul. — Situat- în sudul țării, 
județul Olt dispune de condiții cli
materice favorabile care permit coa
cerea mal timpurie a păioaselor. De 
asemenea, aci se cultivă un soi nou 
de orz, mult mal timpuriu, creat la 
stațiunea experimentală Caracal. în 
aceste zile, pe o mare întindere din 
suprafața cultivată, lanurile de orz 
au dat în pirgă. Pentru a nu'se pier
de nici un bob din noua recoltă și 
a se urgenta eliberarea terenurilor 
în vederea reînsămînțării lor în 
timpul optim cu porumb pentru boa

be, membrii cooperatori din Izbiceni, 
Giuvărăști, Vișina Veche, Vișina 
Nouă, Brastavăț, Crușov. Potlogeni, 
Tia Mare și altele, au trecut la re
coltatul manual al orzului pînă cînd 
combinele vor putea intra tn lan. 
Prezenți în număr mare pe ogoare, 
cooperatorii din unitățile amintite au 
secerat în prima zi 150 de ha. Prin 
organizarea muncii în flux continuu 
— lucrîndu-se și noaptea la discuit — 
se urmărește ca in 4—5 zile ogoare
le de pe care se recoltează orzul și 
griul să fie eliberate și însămînțate 
cu cea de-a doua cultură.

cinema
• Hello, Dolly (ambele serii — pe 
ecran panoramic) : PATRIA — 
9,30; 13; 16,30; 20.
• 100 de dolari pentru șerif : SCA
LA — 9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 21,15, 
FAVORIT — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21, FESTIVAL — 9,15; 12,15; 
15,30; 18,30; 21,15, la grădină —
20.15, MELODIA — 9; 12; 15,15; 18; 
20,45, STADIONUL DINAMO —
20.15.
• Splendoare tn Iarbă : CAPITOL
— 9,30; 12; 14,30.
• Iubire : CAPITOL — 16,30; 18,45; 
21.
• Sprljlnlțl-1 pe șerif : BUCU
REȘTI — 8,30; 10,30, 12,30; 14,45; 
17; 19,15; 21,15, GRADINA CAPI
TOL — 20,15; 22,15, ARENELE RO
MANE — 20.30.
• O floare șl doi grădinari i LU
CEAFĂRUL — 9; 12,30; 16; 19,30, 
BUCEGI — 10; 16; 19,30, la grădină
— 20,15, VOLGA — 9; 12,30; 16;
19,30, TOMIS — 9; 12,30; 16, la
grădină — 20, GRADINA DOINA
— 20, gradina parcul he
răstrău — 20,15.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Mihai Viteazul : DOINA — 11,30; 
15,30; 19,30.
• Apa ca un bivol negru I TIM
PURI NOI — 9—20,15 tn conti
nuare.
e Sfîntul la plndă — 9, Moartea 
după cortină — 10,30; 12,30: 14,30, 
Cumătră uscată — 16,30; 18,45, Sus
piciune — 21 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Șl caii se împușcă, nu-1 așa ? 
CENTRAL — 9; 11,45; 14 30; 17,15; 
20 GLORIA — 9; 11.45; 14,30; 17,15; 
20.
• Bătălia de pe Neretva : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 19, FLOREASCA — 
15,30; 19.
• Facerea lumii : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 17,45; 20. ARTA — 
15,30; 18, Ia grădină — 20,30.
a Serata : ÎNFRĂȚIREA TNTRE 
POPOARE - 15,30; 17.45; 20, MUN
CA — 16; 18; 20.
• Dă-1 înainte, cowboy : FERO
VIAR — 8.45 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45. MODERN —9; 11,15;

13.30; 18; 18,15; 20,15, la grădină —
20.45.
• Elefantul Slowly s GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13,30; i8; 18,’.5; 20,30, FLA
MURA - 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30, VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45.
• Cinci pentru infern ; LUMINA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Băieți buni, băieți răi : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18, la grădină —
20.30,
• Butch Cassidy șl Sundance Kldi 
DACIA — 8,45—20 tn continuare, 
FERENTARI - 15.30; 17,45; 20.
• Domiciliu! conjugal : LIRA — 
15,30; 18. la grădină - 20,30.
• Pe cometă : UNIREA — 18; 18, 
la grădină - 20.15.
• Pt intre colinele verzi > POPU
LAR - 15.30; 18; 20,15.
• Haiducii lui Șaptecal ; Zestrea 
domniței Ralu : PACEA — 15,30; 
19.
• Clanul sicilienilor : CRtNGAȘI — 
15,30; 18; 20,15, VITAN — '5.30; 18, 
la grădină - 20.15.
• Prețul puterii : VIITORUL —
15.45, 18; 20.15.
• Cel trei care au speriat Vestul i 
FLACĂRA - 15.30; 18; 20,15.
• Sunetul muzicii : AURORA — 
9. 12.30; ’6.30, la grădină — 20,15.
• Regele Lear : MIORIȚA — 10,30; 
16; ’9,30.
• Lot Tarantos i MOȘILOR — 
15,15: 17; 18,45; 20,30.
• Secretul din Santa Vittoria : 
COSMOS — 15; 17,45; 20,30.
• Cazul C.L. : RAHOVA — 15,30; 
18; 20,15.
• Omul din Sierra : PROGRESUL
— 15,30, 18- 20.
• Vagabondul s LAROMET —
15.30, 19.

19,30; (la grădina „Boema") : La 
grădina „Cărăbuș" — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : La izvoare de frumu
sețe — 18,30.

t V

teatre
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Studio) : Să nu-ți faci 
prăvălie cu scară — 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" (la Teatrul de 
vară „Herăstrău") ; Floare de 
cactus — 20.
• Teatrul satirie-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimbirică —■

PROGRAMUL I

10,00—11,00 Teieșcoală. Consulta
ții pentru examenele de admitere 
• Matematică : Probleme de al
gebră. 3rezintă :onf. dr. Radu Ni
colae • Biologie : Principalele
tipuri de nutriție In lumea plan
telor. Prezintă acad. Nicolae Să- 
lăgeanu. 18,00 Deschiderea emisiu
nii. Revista literară TV. Viața cul
turală a Bacăului. 18,30 Ura ! Va
canța ! Emisiune muzical-distracti
vă pentru copii. 19,15 Publicitate. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnalul 
de seară • Sport. 20,10 Româ
nia ’75. Peste media pe țară. O- 
rientarea cu precădere a progra
mului de investiții spre județele 
mai puțin industrializate 20,30 
Seară de teatru • „Asta-i ciudat" 
de M. R. Paraschivescu. Interpre
tează colectivul teatrului ,,Maria 
Filotti" din Brăila. Regia : Yannis 
Veakis. 22,00 Breviar juridic. 22,15 
Telejurnalul de noapte. 22,30 Cam
pionatele europene de box : sfer
turi de finală. Transmisiune direc
tă de la Madrid.

PROGRAMUL II

20,10 Tineretul la rampă. Muzică 
ușoară cu Gabriela Teodorescu, 
Dida Drăgan, Viorel Baltag, Petre 
Geambașu. 20„30 Anclțeta TV : „în 
serios... despre locurile de joacă". 
Investigație printre copii, părinți 
și factori de răspundere din Ca
pitală. 21,00 „Cîntece despre cio
buri" — desen animat produs de 
studiourile cehoslovace. 21,15 Se
siunea — reportaj despre exame
nele studențești. 21.30 Blocnotes 
de Eugen Mândrie. 21,45 Buletin 
de știri • Sport. 21,50 Film se
rial : „Inima lui Bonivur" (IV). 
22,25 Festivalul de jazz de la 
Newport (III). 23,00 închiderea e- 
misiunii programului II.

Primire la Consiliul 
de Miniștri

Luni dimineață, Gheorghe Radu
lescu, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a primit pe Helge Larsen, 
ministru! educației din Danemarca, 
Eiler Mogensen, subsecretar de stat 
la Ministerul Educației, și ceilalți 
membri a: delegației daneze care ne 
vizitează țara

La primire au participat Mircea 
Malița, ministrul învățămîntului, pre
cum și Torben Busck-Nielsen, amba
sadorul Danemarcei la București.

în cursul întrevederii, care s-a des
fășurat tntr-o atmosferă cordială, au 
fost apreciate rezultatele contactelor 
pe linia învățămîntului și științei din
tre cele două țări și au fost trecute

în revistă perspectivele colaborării în 
acest domeniu între România și Da
nemarca, în cadrul bunelor raporturi 
ce caracterizează relațiile româno- 
daneze.

★
După o scurtă vizită la Iași, dele

gația daneză, condusă de Helge Lar
sen, ministrul educației din Dane
marca s-a înapoiat, luni. în Capitală, 
unde s-s întilnit cu reprezentanți ai 
presei centrale.

în cinstea oaspeților, ambasadorul 
Danemarcei la București, Torben 
Busck-Nielsen, a oferit un dineu, iar 
ministrul Mircea Malița o masă.

(Agerpres)

Sosirea delegației guvernamentale 
a II. S. Cehoslovace, 

condusă de tovarășul Jan Gregor
Luni după-amiază a sosit în Capi

tală delegația guvernamentală a Re
publicii Socialiste Cehoslovace, con
dusă de Jăn Gregor, vicepreședinte al 
guvernului, președintele părții ceho
slovace în Comisia mixtă guverna
mentală româno-cehoslovacă de cola
borare economică și tehnico-științi- 
fică, care va participa la lucrările ce
lei de-a V-a sesiuni a comisiei.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele și persoanele care îl înso

țesc au fost salutați de Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții române în 
comisie, Matei Ghigiu, ministrul con
strucțiilor industriale, Petru Burlacu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai conducerii u- 
nor ministere și instituții centrale.

Au fost de față Miroslav Sulek. 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, și membri ai ambasadei. 

(Agerpres)

Ieri au început în Capitală
V

LUCRĂRILE CELEI DE-A Xll-A CONSFĂTUIRI
A MINIȘTRILOR SANATATII DIN TARI SOCIALISTE

4 4 4

Luni dimineață au început în 
Capitală lucrările celei de-a XlI-a 
Consfătuiri a miniștrilor sănătății 
din țări socialiste.

în cadrul consfătuirii se dezbat 
probleme privind epidemiologia, 
profilaxia și asistența medico-so- 
cială în bolile cronice ale aparatului 
respirator. Ordinea de zi prevede, de 
asemenea, discuții referitoare la co
laborarea dintre țările socialiste în 
domeniul sănătății publice și științe
lor medicale.

La consfătuire participă delegațiile 
din : R.P. Bulgaria, condusă de dr. 
Anghel Todorov, ministrul sănă
tății ; R.S. Cehoslovacă, condusă de 
dr. docent Jaroslav Prokopec. minis
trul sănătății a! R.S. Cehe ; R.P.D. 
Coreeană, condusă de dr. Tchoe Don 
Kwang, adjunct al ministrului sănă
tății ; Republicii Cuba, condusă de 
dr. Jorge Aldereguilla. adjunct al 
ministrului sănătății ; R.D. Germană, 
oondusă de dr. Herbert Erler, ad
junct al ministrului sănătății, R.P. 
Mongolă, oondusă de dr. Tumendel- 
ger,. prim-adjunct al ministrului să
nătății ; R.P. Polonă, condusă de 
prof. dr. Jan Kostrszewski, minis
trul sănătății ; Republica Socialistă 
România, condusă de dr. Dan

Enăchescu, ministrul sănătății ; 
R.P. Ungară, condusă de dr. Zoltan 
Szabo, ministrul sănătății ; U.R.S.S., 
condusă de acad. prof. dr. B. V. Pe- 
trovski, ministrul sănătății ; K.D. 
Vietnam, condusă de dr. Nguyen Van 
Tin, adjunct al ministrului sănătății.

Cuvintul de deschidere a fost ros
tit de dr. Dan Enăchescu. După ce a 
salutat delegațiile participante, mi
nistrul sănătății a subliniat impor
tanța tematicii ce va fi luată In dis
cuție, care, pe plan mondial, consti
tuie, în prezent, obiectul unor preo
cupări majore de sănătate publică.

Intrîndu-se în ordinea de zi, la 
dezbaterile din cursul zilei au luat 
cuvîntul conducătorii delegațiilor 
participante.

Lucrările consfătuirii continuă.
★

Cu prilejul deschiderii consfătuirii, 
ministrul dr. Dan Enăchescu a ofe
rit un cocteil.

Au fost prezenți participanții la 
lucrările consfătuirii, membri ai 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni de știință, medici, 
precum și șefi ai unor misiuni diplo
matice acreditați la București.

(Agerpres)

0 DELEGAȚIE Ă MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 
CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL ȘTEFAN VOITEC

A PLECAT IN R. F. A GERMANIEI
O delegație a Marii Adunări Na

ționale, condusă de tovarășul Ștefan 
Voitec, președintele M.A.N., a ple
cat luni dimineața în R. F. a Ger
maniei, unde, la invitația Bundesta- 
gului, va face o vizită oficială.

Din delegație fac parte deputății 
Gheorghe Vasilichi, președintele Co
misie: permanente a M.A.N. pentru 
sănătate, muncă și asigurări sociale. 
Constantin Dăscălescu, secretar al 
M.A.N., președintele Consiliului 
popular al judșțului Galați, Jean Ll- 
vescu, membru al Comisiei pentru 
lnvățămînt, știință și cultură, recto
rul Universității din București, Ga
briela Simion, membră a Comisiei 
pentru învățămînt, știință și cultură, 
directoarea Liceului nr. 1 din Iași, 
Nicolae Doggendorf, membru a] Co-

misiei pentru agricultură și silvicul
tură, director al întreprinderii pen
tru mecanizarea agriculturii din Or- 
țișoara, județul Timiș, precum și Pe
tre Buzilă, directorul Secretariatului 
general al M.A.N.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost condusă de Mia 
Groza, Ilie Murgulescu, Gheorghe 
Necula, vicepreședinți ai Marii Adu
nări Naționale, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, Va- 
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, de președinți da 
comisii permanente ale M.A.N., se
cretari ai M.A.N., deputați și alta 
persoane oficiale.

Era prezent Erich Strătling, amba
sadorul R. F. a Germaniei la Bucu
rești.

(Agerpres)

SOSIREA
BONN 14. — Trimisul special A- 

gerpres, I. Badea, transmite : Luni la 
prînz. delegația Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul Ștefan 
Voitec. președintele M.A.N., a sosit 
în capitala R. F. a Germaniei.

Pe aeroportul Bonn-Koln, deputății 
români au fost întîmpinați de Kai- 
Uwe von Hassel, președintele Bun- 
destagului. Erau prezenți Constantin 
Oancea, ambasadorul României în

LA BONN
R. F. a Germaniei, și membri al 
ambasadei.

în scurte alocuțiuni rostite la aero
port, Kai-Uwe von Hassel și Ștefan 
Voitec și-au exprimat convingerea eă 
această vizită va contribui la dez
voltarea relațiilor dintre cele două 
țări.

Seara, tovarășul Ștefan Voitec, cu 
soția, ceilalți membri ai delegației 
Marii Adunări Naționale au asistat 1* 
spectacolul cu opera „Puterea desti
nului" de Giuseppe Verdi.

Încheierea vizitei președintelui Consiliului Național
pentru știință

BONN 14 — Corespondentul Ager
pres, M. Moarcăș, transmite : Pre
ședintele Consiliului Național pentru 
știință și tehnologie al Republicii So
cialiste România, Gheorghe Cioară, 
și-a încheiat luni vizita oficială în 
R. F. a Germaniei, efectuată la In
vitația ministrului federal pentru pro
blemele educației și științei, Hans 
Leussink. Oaspetele român a. fost în
soțit de o delegație alcătuită din spe
cialiști din diferite instituții de cer
cetare științifică din România.

In ultimele zile ale șederii sale In

și tehnologie
R.F.G., Gheorghe Cioară a avut con
vorbiri la Miinchen cu conducătorii 
firmei Siemens, ai Institutului de fizi
că a plasmei din Garching al socie
tății Max Planck, ca și al firmei 
G.H.H. din Oberhausen.

în timpul vizitei au fost analizat» 
attt eu conducerea Ministerului Fede
ral pentru Problemele Educației șl 
Științei, cit și cu conducerea unor 
mari firme industriale, posibilității» 
de lărgire și diversificare a colabo
rării tn domeniul științei și tehnicii 
dintre România și R. F. a Germaniei.

Turneul companiei franceze 
„Theatre de la Cite"
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AZI SE DESCHIDE LA BUCUREȘTI

Cel de-al treilea colocviu
consacrat problemelor
securității5 europene

încep la București, sub aus-Azi
piciile Asociației de Drept Inter
național și Relații Internaționale 
din Somânia (A.D.I.R.I.), lucrările 
celui de-al treilea colocviu interna
țional consacrat problemelor secu
rității europene ji avînd drept 
temă : „Conferința pentru securitate 
și cooperare in Europa : etape, pro
ceduri, conținut". Această mani
festare. ia care a fost invitat să 
participe un număr important de 
personalități politice, reputați spe
cialiști tn drept și relații interna
ționale. parlamentari și ziariști din 
diferite țări ale Europei și de pe 
îlte continente, continuă seria în- 
tîlnirilor inițiate și găzduite de 
A.D.I.R.I. în problema securității și 
cooperării europene, problemă de 
mare importanță și actualitate.

La fel ca și precedentele ediții 
ale colocviului european organizate 
de A.D.I.R.I. (în 1969 și 1970), ac
tuala reuniune se înscrie pe linia 
eforturilor constante ale țării noas
tre, îndreptate spre înfăptuirea de
zideratului vital care este securita
tea europeană — spre consolidarea 
unor asemenea premise trainice ale 
securității pe continent cum sînt 
însănătoșirea atmosferei politice în 
Europa, înlăturarea surselor de în
cordare, dezvoltarea colaborării în
tre toate statele, a contactelor și 
întilnirilor internaționale. Por
nind de la roiul și efectele pozitive 
pe care proiectata conferință euro-

peana ar putea să le aibă in reali
zarea aspirațiilor de pace ale po
poarelor de pe continent, România 
militează pentru accelerarea pregă
tirii acesteia, pentru începerea con
sultărilor intr-un cadru multilate
ral, cu participarea nemijlocită a 
tuturor statelor interesate. Țara 
noastră a sprijinit și va continua să 
sprijine orice acțiuni constructive în 
acest sens. Așa cum este cunoscut, 
în prezent sînt pe deplin coapte 
condițiile spre a se trece la acți
unile de organizare efectivă 
propriu-zisă, a unei sau mai multor 
intîlniri: prin această prismă se cu
vine a fi privită utilitatea coloc
viului care este consacrat tocmai 
dezbaterii unor probleme de ordin 
concret ale organizării — cum sînt 
problemele etapelor, ale proceduri
lor și conținutului conferinței.

Participarea largă de care se va 
bucura și în acest an colocviul ini
țiat de A.D.I.R.I., puternicul ecou 
pe care acesta l-a stîrnit în cercu
rile de specialiști de pe continent 
învederează utilitatea și oportuni
tatea sa în contextul preocupărilor 
generale spre destindere și secu
ritate, exprimă dorința oamenilor 
de știință de a explora căile și 
mijloacele de convocare a conferin
ței general europene, de a-și aduce 
aportul lor la soluționarea proble
mei securității. Dorim succes lu
crărilor celui de-al treilea colocviu 
european organizat de A.D.I.R.I. !

PRONOEXPRES
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI NR. 23 DIN 9 IUNIE 1971 :

Extragerea I : Cat. 1 : 1 variantă 
10".. a 109 000 lei ; Cat. 2 : 1 varian
tă 50" n a 55 711 lei și 2 variante 10»'o
a 11 142 lei ; Cat. 3 : 6,90 a 11 304
lei : Cat. 4 : 40,10 a 1 945 lei : Cat.
5 : 125 a 624 lei ; Cat. 6 : 4 056,20 a
40 iei

REPORT CATEG. 1 : 1 118 429 lei. 
Extragerea a H-a : Cat. B : 10,10
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variante a 8 306 lei : Cat. C : 106.20 
a 790 lei ; Cat. D : 2 134.55 a 60 lei : 
Cat. E : 113 a 200 lei ; Cat. F : 2 707,40 
a 40 lei.

REPORT CATEG. A : 353 569 lei.
Cîștigul de 100 000 lei a fost ob

ținut de BIRLOG ANASTASE din 
Săcele-Brașov, iar ciștigu] de 55 711 
lei de TOMA MARIN din București.

„Theâtre de la Cită" a prezentat 
luni seara cel de-al patrulea spec
tacol în Capitală ; de astă-dată ar
tiștii francezi au interpretat, pe sce
na Sălii Palatului, piesa „Albaștri, 
Albi, Roșii" de Roger Planchon. 
Este o mare epopee a cărei acțiu
ne se desfășoară intr-o oerioadă de 
adinei frămintări istorice, situată 
între 1789, tn ajunul marii Revolu
ții franceze, și t800, anul victoriei 
obținute de Napoleon Bonaparte la 
Marengo. Personajele evoluează tn 
cadrul scenografic realizat de An
dre Acquart, fiind interpretate de 
Colette Dompiâtrinl. Gerard Guil- 
laumat. Victor Lanoux, Yves Renier, 
Brigitte Fossey, Lucienne L« Mar
chand, Isabelle Sadoyan, Jean 
Bouise, Claire Eydan, Michel Au- 
clair, Franțoise Giret, Claude Lochy, 
care este și autorul muzicii. Gilles 
Chanassieux, Michel Ruhl, Franțoise 
Seigner, Daniel Marmond, Jacques

Debary, Pierre Durand. Nelly Bor- 
geaud și alții.

Spectacolul a fost primit cu căl
dură de asistență, vil aplauze răs
plătind strădaniile realizatorilor săi.

★
Ambasadorul Franței la București, 

Pierre Pelen, a oferit, luni, o recep
ție cu prilejul turneului întreprins în 
țara noastră de compania franceză 
„Thââtre de Ia Cită".

Printre persoanele oficiale, care au 
luat parte la recepție, se aflau Pom- 
piliu Macovei, președintele Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă, 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, reprezentanți al 
unor instituții culturale, personalități 
ale vieții artistice.

Au participat, de asemenea, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați tn țara 
noastră și alți membri ai corpului di
plomatic.

(Agerpres)

vremea
Ieri in țară : Vremea s-a menți

nut răcoroasă și instabilă In jumă
tatea de nord, unde cerul a prezen
tat innorări mai accentuate și s-au 
semnalat ploi locale însoțite de des
cărcări electrice. Izolat. în zona de 
munte, s-a semnalat grindină. Vin- 
tul a suflat potrivit din sectorul 
vestic. Temperatura aerului la ora 
14 a fost de 13 grade la Sighetu-Mar- 
mației și Ocna Sugatag și 25 grade la

Galați. în București : Vremea a fost 
în general frumoasă, cu cerul va
riabil. Vintul a suflat slab pină la 
potrivit din vest. Temperatura ma
ximă a atins 26 grade.

Timpul probabil pentru 16, 17 șl 
18 iunie. In țară : Vreme în cur» 
de încălzire ușoară. Cerul va fi schim
bător. Vor cădea ploj de scurtă du
rată, mai frecvente în jumătatea da 
vest a țării. Vînt potrivit. Minimele 
vor fi cuprinse între 7 și 17 grade, 
iar maximele între 20 și 30 grade, 
în București : Vreme în curs de în
călzire ușoară. Cerul va fi variabil, 
favorabil aversei de ploaie. Vint po
trivit. Temperatura in creștere u- 
șoară.

CUNOAȘTEREA
PATRIEI

(Urmare din pag. I)

la Enisala pînă la A- 
puseni, la leagănul lui 
Avram Iancu, patria 
poate întreține cu su
fletul copiilor noștri, 
și cu noi înșiși, un di
alog de neuitat. Tre- 
cind pe lingă Cimpia 
Turzii, abăteți-vă pe la 
mormîntul lui Mihai 
Viteazul, la Cozia ple- 
cați-vâ frunțile pe les
pedea de pe mormîn
tul lui Mircea, la 
Putna opriți-vă sub 
candela nestinsă care 
arde la căpătîiul lui 
Ștefan cel Mare, vor- 
biți-le copiilor despre
Antim Ivireanu, la
Văratec despre A-
lexandru Vlahuță ?i
Calistrat Hogaș, la

Copoul din Iași des
pre Mihai Eminescu 
și Sadoveanu. Duce- 
ți-i la bojdeuca lui 
Creangă din Păcurarii 
Iașilor, în Cîmpina lui 
Nicolae Grigorescu și, 
dacă pașii vă poartă 
de la Liveni la Bră- 
nețti, arătați-le de 
unde și-a luat zborul 
Aurel Vlaicu și unde 
și-a frînt aripile în- 
vingind crestele Car- 
paților.

De la Sulina pină 
la Deda Veche din 
nordul Banatului, soa
rele străbate cerul 
românesc în 38 de mi
nute. dar sub această 
traiectorie se așterne 
o țară întreagă, cu un 
trecut de glorie și 
viitor de aur. Cum să 
se știe pe ei înșiși co

piii noștri dacă nu-șl 
vor cunoaște patria, 
dacă nu se vor așeza 
pe o piatră și nu vor 
încerca gustul amar și 
înduioșător al lacri- 
mei 7 „Pe-aiastă pia
tră șezum și plînsem", 
spunea cu inima strîn- 
să Neculce intr-un 
ceas de răstriște pen
tru preatncercatul pă- 
mînt strămoșesc pe 
care mult l-a Iubit 
pentru a se îndoi o 
singură clipă de lu
mina viitorului sâu. 
Pe-aiastâ piatră să 
ședem acum și să vi
săm. Și sâ credem. Șt 
să hotărîm. Ea este 
vatra patriei în ju
rul căreia ne strtn- 
gem copiii și-i învă
țăm să se cunoască.
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încheierea convorbirilor 

greco-române
ATENA 14.— Corespondentul Ager- 

>res, Al. Cimpeanu, transmite : Luni 
-au încheiat convorbirile greco-ro- 
nâne prilejuite de vizita oficială în- 
reprinsă la Atena, la invitația gu
vernului grec, de ministrul afacerilor 
txterne al Republicii Socialiste Ro-. 
nânia, Corneliu Mănescu.

In cursul dimineții, ministrul ro- 
nân a avut o nouă întrevedere cu 
>rimul ministru și ministrul afa- 
,-erilor externe al Greciei, Gheorghios 
Mpadopoulos. Această întrevedere a 
'ost precedată de convorbiri intre 
ninistrul afacerilor externe al Româ
nei și subsecretarul de stat la Mi- 
îisterul grec al Afacerilor Externe, 
?h. Xanthopoulos-Palamas.

La încheierea convorbirilor a fost 
adoptat un comunicat care va fi dat 
publicității.

La prinz, ministrul afacerilor ex
terne al României, Corneliu Mănescu, 
și soția, au oferit un dejun in onoa
rea primului ministru și ministru al 
afacerilor externe al Greciei, Gheor
ghius Papadopoulos.

Din partea greacă au participat 
Stylianos Pattakos, vicepremier, N. 
Makarezos, ministru al coordonării 
economice, L. Patras, ministru fără 
portofoliu, A. Androutsopoulos, mi
nistrul finanțelor, S. Zappas, minis
trul comerțului, I. Papaviahopoulos, 
ministrul agriculturii, O. Anghelis, 
șeful forțelor armate, J. Cambiotis. 
ambasadorul Greciei la București. Au 
luat parțe Nicolae Ecobescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe al 
României, Francisc Păcuraru, amba
sadorul român la Atena.

Cronica zilei
Cu prilejul realegerii în funcția de 

președinte al Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale a Republicii 
Democrate Vietnam, președintele Ma
rii Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România, tovarășul Ștefan 
Voi tec, a trimis o telegramă de feli
citare tovarășului Truong Chinh.

★
Tovarășul Corrîeliu Mănescu, mi

nistrul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, a transmis o 
telegramă de felicitare tovarășului 
Nguyen Duy Trinh, cu prilejul numi
rii acestuia în funcția de ministru al 
afacerilor externe al Republicii De
mocrate Vietnam.

★
Rectorul Universității din Lenin

grad, Gleb Ivanovici Makarov, care a 
fost timp de mai multe zile oaspete 
al țării noastre, a părăsit luni la a- 
miază Capitala.

în timpul șederii în România, el a 
vizitat instituții de învățămînt supe
rior din București și Brașov.

★
Luni dimineața a sosit în Capitală 

prof. dr. V. Hvostov, președintele A- 
cademiei de Științe Pedagogice din 
U.R.S.S.

★
Delegația municipalității orașului 

Rabat, condusă de Brahim Frej, pre
ședintele Consiliului municipal al ca
pitalei Marocului, a făcut duminică și 
luni o vizită pe litoralul românesc.

Oaspeții au avut întrevederi cu 
membri ai Comitetului executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
Constanța și au vizitat stațiunile noas
tre marine, sanatoriul balnear din 
Eforie Nord, zona industrială, ansam
bluri de locuințe, acvariul. Muzeul de 
arheologie și edificiul roman cu mo
zaic din Constanța, întreprinderea a- 
gricolă de stat Murfatlar.

în onoarea oaspeților, primarul mu
nicipiului Constanța, Petre Nicolae, a 
oferit un dejun.

★
O delegație a Comitetului Central 

al Uniunii Tineretului Comunist, con
dusă de Traian Ștefănescu, secretar 
al C.C. al U.T.C., a plecat, luni, spre 
Phenian, pentru a participa la lucră
rile celui de-al VI-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Muncitoresc So
cialist din Coreea.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

în toasturile rostite la dejun, mi
nistrul afacerilor externe al României 
și primul ministru al Greciei au 
subliniat utilitatea convorbirilor pur
tate, faptul că au dus la o mai bună 
cunoaștere reciprocă în scopul pro
movării pe mai departe a raporturi
lor eleno-române, în folosul celor 
două popoare și al întăririi prieteniei 
și cooperării în Balcani , și în Europa.

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

★
în cursul zilei de luni, ministrul 

afacerilor externe al României, Cor
neliu Mănescu, însoțit de ambasado
rul țării noastre la Atena, Francisc 
Păcuraru, a făcut o vizită proto
colară regentului Greciei, general 
Gheorghios Zoitakis. Convorbirea 
care a avut loc cu acest prilej s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială.

★
Luni după-amiază, ministrul afa

cerilor externe al României, Corneliu 
Mănescu, împreună cu soția, a pără
sit Atena plecînd într-o vizită ofi
cială în Canada.

Pe aeroportul „Ellinikon", Corne
liu Mănescu a fost condus de Ch. 
Xanthopoulos-Palamas, subsecretar 
de stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne, și de funcționari superiori din 
același minister, J. Cambiotis, amba
sadorul Greciei la București, precum 
și de H. Feaver. ambasadorul Cana
dei la Atena. Au fost de față Fran
cisc Păcuraru, ambasadorul țării 
noastre la Atena, și membri ai amba
sadei române.

La invitația Tribunalului Suprem 
al R. P. Ungare, o delegație a Tri
bunalului Suprem al Republicii So
cialiste România, condusă de Emilian 
Nucescu, președintele tribunalului, a 
părăsit Capitala luni seara, îndrep- 
tindu-se spre Budapesta.

★
Luni seara a sosit în Capitală Paul 

Marc Henri, directorul general ad
junct al Programului Națiunilor Uni
te pentru Dezvoltare (P.N.U.D.), care 
face o vizită de lucru în țara noas
tră, în cadrul colaborării dintre 
România și acest organism al O.N.U.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, și alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți Sayed Abbas Che- 
did, directorul Centrului de Infor
mare al O.N.U. la București, func
ționari și experți internaționali care 
lucrează in România.

★
La Vălenii de Munte, în clădirea 

fostei școli primare, unde in anul 
1908 Nicolae Iorga a inaugurat cursu
rile de vară, a avut loc, luni, un sim
pozion consacrat aniversării a 100 de 
ani de la nașterea marelui savant. 
Profesori, conferențiari, lectori au 
evocat viața și personalitatea multi
laterală a eminentului om de știință.

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de centenarul „Nicolae Iorga", la Vă
lenii de Munte s-a deschis un muzeu 
de artă feudală, care cuprinde circa 
300 de exponate — picturi, stampe și 
alte documente din secolul al XVIII- 
lea, pe care ilustrul savant le-a cu
les de pe cuprinsul județului Prahova.

(Agerpres)

IN EDITURA POLITICA 
A APĂRUT:

ȘTEFAN VOICU 

Pagini de istorie 

socială

Vizitele delegației 
guvernamentale a Republicii

Populare Chineze
Membrii delegației guvernamentale 

a Republicii Populare Chineze, con
dusă de Li Sui-cin, ministrul indus
triei de mașini nr. 1, care se alia 
intr-o vizită in țara noastră, au avut, 
luni dimineața, o întrevedere cu loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, și cu Cornel Burtică, 
ministrul comerțului exterior, in 
cursul căreia au fost discutate aspec
te ale colaborării și cooperării reci
proce în industria constructoare de 
mașini.

La întrevedere au participat Van 
Țen-iuan, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R. P. Chineze la București, 
și membri ai ambasadei.

Oaspeții, însoțiți de ministrul loan 
Avram, au vizitat Fabrica de mașini- 
unelte și agregate — București. în 
sectorul de fabricare a strungurilor 
carusel, a mașinilor de alezat și fre
zat, precum și în fabrica nouă de ma
șini de rectificat, oaspeții au luat cu
noștință de procesul tehnologic mo
dern. de preocupările pentru ridica

AZI SE DESCHIDE IN CAPITALĂ

Expoziția realizărilor construcției socialiste 
din Republica Populară Chineză

în Capitală s-au încheiat lucrările 
de organizare a Expoziției realizări
lor in construcția socialistă a Repu
blicii Populare Chineze. Cu acest pri
lej, luni după-amiază a avut loc o 
conferință de presă. în cuvintul său, 
Țzai Sin-de, directorul expoziției, a 
exprimat guvernului Republicii So
cialiste România și poporului român 
recunoștința sinceră pentru sprijinul 
și concursul multilateral acordat in 
timpul organizării expoziției. Vorbi
torul a arătat că expoziția reflectă in 
mod cuprinzător spiritul revoluționar 
și rezultatele materiale ale poporului 
chinez în revoluția și construcția so
cialistă și a făcut o amplă prezentare 
a bogatului sortiment de exponate.

Exprimîndu-și satisfacția pentru 
relațiile de prietenie dintre poporul 
chinez și poporul român, dintre cele 
două țări, vorbitorul a subliniat sen

il S. F. IUGOSLAVIA

PREȘEDINTELE VECEI EXECUTIVE FEDERALE 
L-A PRIMIT PE IOSIF BANC

BELGRAD 14 — Corespondentul 
Agerpres, G. lonescu, transmite : 
Tovarășul Iosif Banc, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, a fost pri
mit luni dimineața de președintele 
Vecei Executive Federale a R.S.F. 
Iugoslavia, Mitia Ri.bicici. La pri
mire — care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, deosebit de cor
dială — au participat Milenko Bo- 
ianici, președintele Vecei Executive 
a R. S. Serbia, și Vasile Șandru, am
basadorul român la Belgrad.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire în cursul căreia au fost re
levate rezultatele fructuoase ale vi
zitei făcute în Iugoslavia de vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
României, exprimîndu-se satisfacția 
în legătură cu evoluția pozitivă, as
cendentă a relațiilor de colaborare 
ale Republicii Socialiste România cu 
Republica Socialistă Federativă Iu
goslavia și, în acest cadru, cu Re
publica Socialistă Serbia.

A fost evidențiată de ambele părți 
preocuparea de a lărgi și adinei, în 
forme diverse, colaborarea și coope
rarea româno-iugoslavă. Au fost e- 
xaminate unele modalități și posibi
lități concrete, reciproc avantajoase, 
de promovare continuă a relațiilor 
de colaborare dintre România și Iu
goslavia. 

rea performanțelor utilajelor șl agre
gatelor. Membrilor delegației le-au 
fost prezentate, de asemenea, o serie 
de produse destinate exportului în 
R. P. Chineză, precum și mașini-u- 
nelte cu care întreprinderea bucu- 
reșteană va fi prezentă într-o expo
ziție ce se va deschide în curînd la 
Pekin. Ministrul chinez a apreciat 
calitatea produselor fabricii, nivelul 
tehnic ridicat al producției, a felici
tat colectivul unității. Apoi, oaspeții 
au vizitat Institutul de cercetări, 
proiectări mașini-unelte și agregate 
(I.C.P.M.U.A.), unde s-au interesat de 
activitatea de cercetare și rezultate
le dobindite de specialiștii români în 
diverse domenii ale construcției de 
mașini.

După-amiază, membrii delegației 
guvernamentale chineze au purtat 
convorbiri la Camera de Comerț cu 
președintele acesteia, Victor lonescu. 

în onoarea oaspeților, președintele 
Camerei de Comerț, Victor lonescu, 
a oferit un dineu.

timentul de mare bucurie cu care 
poporul chinez a întimpinat pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, de
legația de partid și guvernamentală 
română în vizita întreprinsă în Re
publica Populară Chineză.

în încheiere, Țzai Sin-de a men
ționat că deschiderea Expoziției reali
zărilor construcției socialiste chineze 
reprezintă o expresie vie a dezvol
tării continue a prieteniei frățești 
dintre cele două popoare și a rela
țiilor economice și comerciale dintre 
Republica Populară Chineză și Re
publica Socialistă România.

Ziariștii români și corespondenți ai 
presei străine, prezenți la conferința 
de presă, au vizitat apoi expoziția 
care se va deschide marți, 15 iunie.

(Agerpres)

Tot în cursul. dimineții au avut 
loc la sediul Vecei Executive a R.S. 
Serbia convorbirile oficiale finale 
dintre Iosif Banc și Milenko Boia- 
nici.

Cu ocazia vizitei in Iugoslavia a 
vicepreședintelui Consiliului de Mi
niștri al României, ambasadorul Va
sile Șandru a oferit luni un dejun 
în saloanele ambasadei române din 
Belgrad. Au participat Milenko Bo- 
ianici și alte personalități ale vieții 
politice din capitala Iugoslaviei.

★
Luni după-amiază s-a întors în 

Capitală tovarășul Iosif Banc, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, care 
a făcut o vizită in R. S. F. Iugoslavia, 
la invitația președintelui Vecei Exe
cutive a Republicii Socialiste Serbia, 
Milenko Boianici.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți tovarășii Emil Drăgă- 
nescu. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Petru Burlacu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai conducerii unor minis
tere și instituții centcale.

Au fost de față Iso Njegovan, am
basadorul R. S. F. Iugoslavia la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

HANOI

Cuvîntarea premierului Fam Van Dong 
la sesiunea noii Adunări Naționale 

1 

a R. 0. Vietnam
HANOI, 14 (Agerpres). — „Politi

ca americană de «vietnamizare» a 
războiului eșuează, iar victoria finală 
aparține poporului vietnamez, po
poarelor Indochinei", a declarat pre
mierul R. D. Vietnam, Fam Van 
Dong, în cuvîntarea rostită la pri
ma sesiune a noii Adunări Naționale, 
recent aleasă, a R.D. Vietnam.

De la începutul acestui an, a arătat 
vorbitorul, războiul de rezistentă al 
poporului vietnamez și al celorlalte 
popoare ale Indochinei împotriva a- 
gresiunii americane a înregistrat 
mari victorii, care au dus la schim
bări în Vietnamul de sud, Cambod- 
gia și Laos. „Vietnamizarea" va eșua 
inevitabil.

în Vietnamul de sud. a continuat 
vorbitorul, administrația marionetă 
și armata sînt puternic dezorientate, 
iar contradicțiile interne s-au adincit 
considerabil. Au ieșit la iveală diver
gențele dintre Statele Unite și la
cheii lor ; armata și administrația 
saigoneză trec printr-o criză serioa
să ; sentimentele antirăzboinice i-au 
cuprins pe militarii americani ; com- 
patrioții din sud sint mai încrezători 
ca oricind in victorie și dornici să-si 
intensifice lupta. Prestigiul F.N.E. 
din Vietnamul de sud și al Guver
nului Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud a cres
cut zi de zi și a devenit un simbol 
al victoriei.

Dobîndind o bogată experiență în 
lupta lor victorioasă împotriva 
războiului brutal, de distrugere, al 
imperialiștilor americani, compatrio- 
ții și luptătorii din Vietnamul de 
nord — a spus Fam Van Dong — 
au întărit permanent apărarea națio
nală și toate forțele armate ale 
R. D. Vietnam, au făcut pregătiri și 
au fost întotdeauna gata să lupte 
bine, astfel incit să zdrobească orice 
încercare a dușmanilor de a încălca 
Nordul.

în Statele Unite, unde opinia pu
blică este foarte sensibilă față de 
războiul din Indochina, datorită con
științei sporite a pericolului pe care 
acest război îl reprezintă pentru 
America, evenimentele de pe cîmpul 
de luptă din Indochina au stîrnit o 
mișcare largă împotriva războiului 
agresiv. Poporul vietnamez, a de
clarat vorbitorul, salută cu căldură 
pe oamenii progresiști, diversele or
ganizații de masă, precum și cercu
rile politice, religioase, literare, știin

ÎNTREVEDERE CIU EN-LAI - IE THANH NGHI
PEKIN 14 (Agerpres). — Agenția 

China Nouă anunță că Ciu En-lai. 
membru al Comitetului Permanent 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, premierul Consiliului de 
Stat, și Li Sien-nicn, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.C.. 
vicepremier al Consiliului de Stat, 
au primit pe Le Thanh Nghi, mem- 

în legătură cu
relațiilor diplomatice intre 

Libia și R. P. Chineză
Mesajul premierului Ciu En-lai

PEKIN 14 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă informează că Ciu En- 
lai, premierul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, a adresat un mesaj 
lui Moamer El Gedafi, președintele 
Consiliului Comandamentului Re
voluției din Libia, cu ocazia primei 
aniversări a evacuării fostei baze 
militare americane Wheelus. Me
sajul se referă la declarația preșe
dintelui Gedafi prin care Republica 
Arabă Libia recunoaște Republica 
Populară Chineză șj condamnă Sta
tele Unite pentru opoziția lor față 
de restabilirea drepturilor legitime 

țifice și de afaceri din Statele Unite 
care iși intensifică permanent lupta 
împotriva războiului criminal de 
agresiune dus de imperialiștii S.U.A. 
în Vietnam și in Indochina, lupta 
pentru interesele și onoarea Statelor 
Unite, pentru pace și prietenie in
tre poporul american și popoarele 
din Indochina. într-o asemenea si
tuație, a arătat premierul R. D. Vi
etnam, poporul vietnamez iși va in
tensifica lupta pe toate fronturile — 
militar, politic și diplomatic, va în
tări solidaritatea și coordonarea în I 
luptă cu celelalte popoare ale Indo- I 
chinei. '

La convorbirile de la Paris, a spus 
vorbitorul, poziția noastră cu privire 
la o soluționare generală a problemei 
vietnameze rămîne nediscutată, de
oarece partea cealaltă dorește conti
nuarea războiului și urmărește mira
jul unei „victorii militare". Acolo, ca 
și pe cîmpul de luptă, poziția noastră 
justă și perseverența noastră convinge 
cercuri din ce în ce mai largi ale 
opiniei publice mondiale.

Relevînd că lupta poporului viet
namez primește un sprijin extrem de 
puternic și prețios din partea țărilor 
socialiste frățești, din partea tuturor 
popoarelor lumii, Fam Van Dong a 
spus : „Noi, vietnamezii, vom păstra 
întotdeauna un loc în inima noastră 
pentru tovarășii noștri, pentru frații 
și tovarășii noștri de arme și vom fi 
întotdeauna recunoscători acelora care 
au simpatizat permanent cu noi, 
ne-au sprijinit și ne-au ajutat".

Vorbitorul a subliniat că întregul 
popor vietnamez, unit ca un singur 
om, va continua și va promova lupta 
sa împotriva agresiunii S.U.A., pen
tru salvarea națională. Fiecare viet
namez este hotărît să lupte pentru a 
elibera Sudul, pentru a apăra și 
construi Nordul socialist și pentru a 
trece la reunificarea pașnică a pa
triei, pentru a transforma in realitate 
cuvintele lui Ho Și Min : „Țara 
noastră este una, națiunea noastră 
este una, rîurile s-ar putea usca și 
munții s-ar putea toci, dar adevărul 
nu se va schimba niciodată". în 
același timp, poporul vietnamez se 
va uni și mai strîns cu popoarele 
laoțian și cambodgian, va spori spri
jinul și ajutorul reciproc, iși va 
coordona cu ele lupta pe cîmpurile 
de bătălie din Indochina, pentru eli
berarea întregii peninsule.

bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. D. Vietnam. Cu 
acest prilej, s-a procedat la un 
schimb de păreri în probleme de in
teres comun pentru cele două par
tide și țări.

problema stabilirii

adresat Iui Moamer EI Gedaii
ale R.P. Chineze Ia Națiunile Unite, 
în numele guvernului și poporului 
chinez, premierul Ciu En-lai a ex
primat mulțumiri cordiale pentru 
aceasta.

„Guvernul chinez, subliniază me
sajul, s-a pronunțat consecvent pen
tru stabilirea și dezvoltarea unor re
lații de prietenie și cooperare cu 
țările afro-asiatice, in conformitate 
cu cele cinci principii ale coexisten
ței pașnice. Guvernul chinez dorește 
să poarte discuții cu privire la sta
bilirea de relații diplomatice între 
China și Libia, la o dată apropiată".

Plecarea delegației 
de specialiști 

din R. D. Vietnam
Ministrul construcțiilor din R. D. 

Vietnam, Bui Qang Tao, și specialiștii 
care l-au însoțit în vizita făcută în 
țara noastră, la invitația Comitetului 
de Stat pentru Economia și Adminis
trația Locală, a părăsit Capitala.

La plecare, în Gara de Nord, dele
gația a fost salutată de Petre Blajo- 
vici, președintele Comitetului de Stat 
pentru Economia și Administrația Lo
cală, de alte persoane oficiale.

Au fost de față Hoang Manh Tu. 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. D. Vietnam la București, și mem
bri ai ambasadei. (Agerpres)

VIETNAMUL DE SUD

NOI ACȚIUNI OFENSIVE
ALE FORȚELOR

PATRIOTICE
SAIGON 14 (Agerpres). — De pe 

fronturile de luptă din Vietnamul de 
sud se anunță noi acțiuni ofensive 
ale forțelor patriotice împotriva tru
pelor americano-saigoneze. în ulti
mele 48 de ore, doua unități saigo- 
neze, dislocate în regiunea Platou- 
rilor înalte, au fost bombardate cu 
mortiere și rachete. De asemenea, 
un detașament de parașutiști ina
mici, lansat în provincia Kontum, a 
fost surprins de forțele de eliberare 
într-o ambuscadă, inregistrînd în
semnate pierderi în oameni și ma
teriale de luptă.

Pe de altă parte, un comunicat di
fuzat de agenția Eliberarea anunță 
că în urma atacurilor declanșate la 
sfîrșitul lunii mai și începutul lunii 
iunie, detașamentele militare ale 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud au 
scos din luptă în provinciile Quang 
Tri și Thatien peste 200 de soldați și 
ofițeri inamici, au doborît 14 elicop
tere și au distrus 5 depozite de mu
niții. în aceeași perioadă, în Delta 
fluviului Mekong patrioții au scos 
din luptă 180 de soldați americani și 
saigonezi, au distrus 12 blindate și 
au scufundat 35 de ambarcațiuni.

CAMBODGIA

OFENSIVA FORȚELOR 
DE REZISTENȚĂ 

POPULARĂ
PNOM PENH 14 (Agerpres).— For

țele de rezistență populară din Cam- 
bodgia au lansat luni un puternic 
atac asupra pozițiilor deținute de tru
pele regimului Lon Noi la Vihear 
Suor, localitate ce se află la numai 
20 kilometri de Pnom Penh. Agen
țiile de presă informează, totodată, 
că în urma presiunii exercitate de 
forțele patriotice combodgiene toate 
efectivele militare inamice au fost 
evacuate din orașul Srang, situat și 
el în apropierea capitalei khmere.

Tot în ultimele 24 de ore, fortifi
cațiile trupelor administrației Lon 
Noi, amplasate la Kompong Ampil și 
Kompong Chamlang, Ia 80 kilometri 
est de Pnom Penh, au fost supuse 
unor intense atacuri de către detașa
mentele de rezistență populară.

IERI LA „PROGRESUL'' LUPTE GRECO ROMANE

Ultimele partide ale meciului de tenis 
România - Iugoslavia

NOII CAMPIONI Șl CÎTEVA OBSERVAȚII
ALE ANTRENORULUI FEDERAL

• SCOR FINAL 4-1
Meciul de tenis România — Iu

goslavia pentru semifinalele gru
pei B a Cupei Davis (zona euro
peană) s-a terminat ieri pe arena 
„Progresul" din Capitală, cu scorul 
de 4—1, în favoarea tenismanilor 
români. în ultimele două partide de 
simplu, Zeliko Franulovici l-a în
vins pe Ion Țiriac cu 6—4, 6—0, 4—8, 
6—3, iar Ilie Năstase a cîștigat în

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX
MADRID (prin telefon de la tri

misul Agerpres, Paul Ochialbi). Bo
xerii români continuă cu succes 
cursa de calificare în sferturile de 
finală ale campionatelor europene 
de la Madrid. Alți trei component! 
ai echipei noastre au reușit să treacă 
de primul tur eliminatoriu. în gala 
de duminică noaptea, în limitele ca
tegoriei mijlocie. Alee Năstac l-a 
învins la puncte pe grecul Gianno- 
poulos. Aseară, un meci foarte fru
mos a făcut Gabriel Pometcu (ca
tegoria pană), învingător net la 
puncte în fața campionului finlan
dez Jouka Lindbergh. La aceeași ca
tegorie, Valeri Sokolov (U.R.S.S.) I-a 
întrecut tot la puncte pe Ruzicka 
(R.F.G.). întîlniri viu disputate au 
avut loc și în limitele categoriei 
semi-ușoară. Pugilistul român Vasile 
Antoniu l-a dominat net pe scoțianul 
John Gillian și a obținut o aplaudată 
victorie la puncte. Un alt favorit al 
categoriei, boxerul maghiar Laszlo 
Orban, a dispus la puncte de Fambch 
(R.D.G.), în timp ce irlandezul Nash 
l-a întrecut pe Avzakov (Bulgaria).

Astăzi au loc primei® două gale 

fața lui Bora Iovanovici care, din 
cauza unei întinderi musculare, a 
abandonat la scorul de 4—6, 6—0 la 
seturi.

Invingînd echipa Iugoslaviei, se
lecționata de tenis a României zva 
întîlni în finala grupei B formația 
R. F. a Germaniei. Meciul va avea 
loc la București în zilele de 16, 17 
și 18 iulie.

ale sferturilor de finală. Aurel Du
mitrescu va boxa cu polonezul Got- 
fried, iar Aurel Mihai cu turcul 
Dogru.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Succese ale canotoarelor 

noastre
Prezente la două mari regate in

ternaționale de canotaj academic 
— în Franța (la Enghien) și in 
Cehoslovacia (la Praga) — vislașele 
românce au obținut succese remar
cabile.

în concursul de la Enghien, echi
pajul de 4 plus 1, alcătuit din Ioana 
Tudoran, Ioana Botez, Ileana Ne
meth. Elisabeta Lazăr și Ștefania 
Borisov, s-a situat pe locul întîi, în- 
trecînd reprezentativele Franței și 
Belgiei. Tot pe primul loc s-a clasat 
și echipajul de schif dubiu cu vîsle 
(Garoafa Cantemir, Crista Kloos). 
La schif simplu, Doina Bardaș a o- 
cupat locul doi în urma campioanei 
franceze Annick Antoine.

TIMIȘOARA (prin telefon). — în 
sala „Olimpia" din localitate, au luat 
sfîrșit întrecerile campionatului na
țional de lupte greco-romane. Pen
tru ciștigarea celor 10 titluri și-au 
măsurat forțele aproape 300 de spor
tivi aparținînd cluburilor și asocia
țiilor sportive din 23 de județe, pre
cum și din Capitală. lata mai întii 
noii campioni, în ordinea categorii
lor : I. Stoica (Electroputere-Cra- 
iova). Gh. Stoiciu (Steaua). I. Baciu 
(Steaua), Cornel lonescu (Dinamo- 
București), Simion Popescu (Stea
ua) I. Enache (Dinamo-București). 
L. Eizio (IPROFIL-Rădăuți), N. 
Neguț (Steaua), N. Martinescu (Di- 
namo-București), V. Dolipschi (Di- 
namo-București).

O primă constatare : absența din 
rindul noilor laureați a unor luptă
tori cunoscuți (dublul campion mon
dial Gheorghe Berceanu, Ion Țăranul, 
care de ani de zile domină cu au
toritate acest sport, a majorității cîș- 
tigătorilor ediției din anul trecut (Du-

Regata de la Praga a scos, de ase
menea, în evidență valoarea echipa
jelor de 4 plus 1 ale României, care 
au ocupat primul loc în două con
cursuri succesive, întrecind selecțio
natele R. D. Germane și U.R.S.S. La 
dublu cu vîsle și la 8 plus 1, sporti
vele noastre au ocupat locul trei.

ȘAH. — Turneul internațional fe
minin de șah „Memorialul Kato Ha
man" s-a încheiat la Balatonszeplak 
cu victoria maestrei maghiare Edit 
Bilek. Ea a totalizat 9 puncte din 13 
posibile, fiind urmată în clasament 
de compatriota sa Veroczi — 8,5 
puncte, Margareta Perevoznic (Ro
mânia) — 8 puncte, Maria Pogore- 
vici (România). Porubski (Ungaria) 
— 7,5 puncte etc. 

mitru Marin, Pătrașcu, Gabor etc.), 
a unor membri ai lotului republican, 
participanți la ultimele întreceri in
ternaționale (Ion Gibu, Marcel Vlad 
etc.) Desigur, s-ar putea vorbi de o 
mare surpriză, dar acest lucru este 
adevărat doar în parte. Specialiștii 
sint de părere că în acest sport selec
ția valorilor se face acum mult mai 
riguros, că, de fapt, s-a produs un 
serios salt sub raport tehnic și tac
tic. Antrenorul federal Ion Corneanu
— încercînd să dea unele explicații 
cu privire la comportarea celor mai 
cunoscuți dintre luptătorii de greco-» 
romane — spunea că, în ce-1 privește 
pe Berceanu, trecerea la o greutate 
superioară (52 kg) nu se dovedește 
motivată ; în ciuda marii experiențe 
competiționale. Berceanu nu dispune 
încă de forța necesară, proprie valo
rilor de la această categorie (s-a 
clasat abia pe locul 4—5). Alții, ca 
Ion Țăranu ori Marcel Vlad, nu au 
putut face față elanului și impetuo
zității lui Eizic, un tînăr de 20 de 
ani, cu multă forță și posesor al u- 
nei bogate game de procedee teh
nice. In sfîrșit, sint unii luptători ca 
Gibu. de pildă, care s-au prezentat 
slab pregătiți, în ciuda condițiilor 
deosebite (de lot) avute la dispoziție.

Compionatele din acest an au ară
tat că aproape la fiecare categorie 
există nu unul sau doi. ci trei, patru 
sau chiar cinci sportivi de forțe a- 
proximativ egale, gata oricind să o- 
cupe un loc în națională. O altă con
statare îmbucurătoare : creșterea nu
mărului de procedee tehnice utili
zate în cursul disputelor (au fost în
tîlniri cîștigate la 22 sau 24 de puncte 
sau meciuri egale de 15—15). Totuși, 
prea puține întîlniri s-au soldat cu 
victorii prin tuș.

în încheiere, lista fruntașilor 
clasamentului general care, normal, 
evidențiază pe cei ce au depus mai 
multe eforturi pe plan local în spri
jinul performanței : 1 — municipiul 
București ; 2 — județul Argeș ; 3 — 
județul Dolj ; 4 — județul Tulcea ; 5
— județul Bihor ; 6 — județul Con
stanța.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii"

r. d. vietnam Vocația creatoare 
a unui popor eroic

Am avut prilejul să fiu martorul 
activității asidue pe care poporul 
Republicii Democrate Vietnam o 
desfășoară in aceste zile pe toate 
fronturile muncii de edificare a orin- 
duirii noi. Totodată, în condițiile 
deosebite ala acestor ani. el iși în
tărește necontenit pregătirea și ho- 
tărîrea de luptă pentru apărarea cu
ceririlor sale socialiste, pentru a- 
părarea suveranității și independen
ței țării, împotriva agresiunii ameri
cane.

Prin rezultatele ce le obțin în 
toate domeniile operei de construc
ție socialistă, oamenii muncii din 
R.D. Vietnam își demonstrează zi de 
zi înaltele lor capacități creatoare, 
voința de a asigura dezvoltarea con
tinuă a economiei și culturii țării 
lor. Realizările dobindite pe șantie
rele de construcții din Hanoi și alte 
orașe, în uzinele și fabricile tării, 
avîntul înregistrat de industria re
gională reflectă efortul remarcabil 
făcut de acest brav popor pentru 
continuarea procesului de indus
trializare socialistă. Date centralizate 
publicate recent araită că în cursul 
anului t970 producția de energie e- 
lectrică a sporit cu 13 la sută, cea 
de țesături — cu 6,6 la sută, cea de 
hîrbie — cu 9,9 la sută ; în indus
tria chimică au fost asimilate peste 
70 de noi produse. Industria vietna
meză livrează în prezent agricul
turii — avînd în vedere importanța 
deosebită a hidroameliorațiilor în e- 
conomia țării — pompe și motoare 
Diesel sau electrice, utilaje pentru 
construcții hidrotehnice etc.

Pe nămîntul vietnamez, momentul 
strîngerii recoltei de orez este din 
timpuri imemoriale unul din marile 
evenimente ale anului. Sint zile și 
nopți de muncă încordată și de sa
tisfacție binemeritată. încununind e- 
forturile bărbaților și femeilor, care, 
sub soarele torid al tropicelor, au 
trudit un anotimp întreg în milul o- 
goarelor pentru a obține recolte cit 
mai bogate de orez.

întinderile R.D. Vietnam trăiesc 
în prezent momentele febrile ale 
strîngerii principalei recolte de orez 
a anului — recolta celei de-a cincea 
luni din calendarul traditional. Este 
sezonul în care pe cîmpurile de orez, 
hașurate de liniile drepte ale cana

lelor de irigații, verdele crud al 
mlădițelor aliniate pînă departe pe 
linia orizontului se convertește trep
tat în aurul plantelor aplecate de 
rod. Cooperativele agricole și fer
mele de stat, organizațiile de partid, 
ziarele centrale și provinciale au 
înscris în aceste zile pe agenda de 
lucru, ca obiectiv prioritar, stringe- 
rea la timp și în bune condiții a 
recoltei. După toate estimatiile, va 
fi o recoltă bună — scrie ziarul „Ha
noi Moi" într-un editorial publicat 
zilele trecute — prevederile planului 
vor fi îndeplinite și poate chiar de
pășite. în acest an — continuă ziarul 
— în ce privește prima recoltă a anu
lui, producția de orez va fi superioară

CORESPONDENTA 
DIN HANOI

chiar celei din perioada corespunză
toare a anului 1969.

Cifrele care marchează sporul față 
de trecut exprimă totuși prea puțin 
din semnificația victoriei repurtate 
în acest an de oamenii muncii din 
R. D. Vietnam în bătălia pentru orez, 
în acest an, în eforturile pentru cul
tivarea tuturor orezăriilor din țară și 
sporirea randamentului la hectar, 
pentru realizarea a două recolte a- 
nuale și utilizarea masivă a îngră
șămintelor, extinderea și mecaniza
rea continuă a sistemelor de irigații 
și folosirea rațională a mîinii de lu
cru, oamenii muncii din agricultură 
s-au angajat cu toată abnegația, te
nacitatea, puterea de muncă și de 
sacrificiu care i-a caracterizat în 
acești ani și in momentele de grea 
încercare ale respingerii atacurilor 
aeriene inamice. „Să facem totul 
pentru îndeplinirea obligațiilor ce 
ne revin față de populație, față de 
stat, față de front" — este in aceste 
zile cuvintul de ordine al țărănimii 
din R. D. Vietnam.

„Nevoile populației în orez ca și 
cele ale frontului — îmi spunea to
varășul Luu Quiky, secretar general 

al Asociației ziariștilor din R. D. 
Vietnam — cresc de la un an la altul. 
Pentru aceasta sîntem mobilizați cu 
toții, în permanență, în vederea spo
ririi rapide a producției în acest do
meniu. Dacă recolta din acest an va 
fi bună, așa cum se anunță de pe 
acum, vom putea spune că in peri
oada de după declararea încetării 
bombardamentelor americane, am 
realizat consecutiv trei recolte bune. 
Numărul cooperativelor care obțin un 
randament ridicat sporește de la se
zon la sezon. în provincia Nam Ha, 
de pildă, există cooperative care ob
țin cite șase, șapte tone de orez la 
hectar într-o singură recoltă. Și tre
buie spus că pînă acum cîțiva ani 
realizarea cantității de cinci tone la 
hectar pentru ambele recolte ale 
anului era un lucru ieșit din comun.

I-am vizitat in aceste zile pe mem
brii cooperativei agricole „Bang a“ 
din comuna Hoang Liet, aflată nu 
departe de Hanoi, și i-am găsit în 
plină campanie de recoltare a ore
zului, într-o zi în care se înregis
tra o temperatură de 35 grade la 
umbră și o umiditate de 80 la sută. 
Aceasta nu i-a împiedicat însă pe 
cei din Hoang Liet să lucreze in 
același ritm susținut la stringerea 
primei recolte și la pregătirea ore
zăriilor pentru cea de-a doua recoltă 
a anului.

Am vizitat și cooperativa Duong 
Pho din satul Moc Bac, provincia 
Nam Ha, unitate agricolă vietnameză 
înfrățită, pe deasupra distanțelor de 
mii de kilometri, cu o cooperativă 
agricolă de producție dintr-un sat ia- 
lomițean. Munca era în toi, iar oa
menii angajați în întrecere socialistă 
nu precupețeau nici un efort pentru 
realizarea unei recolte cît mai bogate. 
Ei ne-au primit cu multă căldură 
și au vorbit cu însuflețire despre 
prietenia ce unește popoarele român 
și vietnamez. „Se poate afirma fără 
greș că orezăriile Moc Bac-ului, ca și 
ogoarele cooperativei „Ho Și Min" 
din comuna Dor Mărunt cu care sîn
tem înfrățiți — ne-a spus Tong Nang 
Hoai, președintele cooperativei Duong 
Pho — sînt terenuri fertile ale prie
teniei strinse care unește popoarele 
noastre".

Corneliu VLA.Q .



R. D. GERMANĂ

Realizări d& seamă 
m cinstea 

Congresului P.S.U.G.

DELEGAȚIA P.C.R. LA CONGRESUL
P.P.R.M. A PĂRĂSIT MONGOLIA
ÎNDREPTÎNDU SE SPRE PATRIE

CORESPONDENȚA DIN BERLIN

Astăzi se deschid la Berlin lucră
rile celui de-al VIII-lea Congres al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania — eveniment de mare însem
nătate în viața comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii din R.D.G. 
Constituind un prilej de bilanț al 
realizărilor dobîndite pînă acum sub 
conducerea partidului, congresul va 
trasa perspectivele pentru dezvolta
rea viitoare pe calea progresului eco
nomic și social, constituind un punct 
de plecare spre viitoarele realizări în 
edificarea sistemului social dezvoltat 
al socialismului în R. D. Germană.

în ultimele săptămîni, în centrul 
atenției opiniei publice din R.D.G. 
s-a aflat proiectul de Directive cu 
privire la planul cincinal pe 
1971—1975 — document ce urmează 
a fi aprobat de congres și care cu
prinde un vast program constructiv 
al dezvoltării economice în anii ce 
vin. El stabilește că principalele sar
cini ale noului cincinal constau în 
ridicarea in continuare a nivelului 
de trai al poporului, pe baza unui 
ritm înalt de dezvoltare a producției 
socialiste, a sporirii eficacității, a 
progresului tehnico-științific și a 
creșterii productivității. Se prevede, 
pentru următorii cinci ani, sporirea 
venitului național cu 26—28 la sută, 
a producției industriale de , mărfuri 
cu 34—36 la sută, a productivității 
muncii în industrie cu 35—37 la sută. 
Acest document a format obiectul 
unor ample dezbateri —' în cadrul 
conferințelor regionale de partid, la 
care au participat membri ai Birou
lui Politic și ai Comitetului Central 
al P.S.U.G., la adunările colective
lor din întreprinderi, instituții, uni
tăți agricole, în presa centrală și lo
cală, bucurîndu-se de largă aprobare 
din partea oamenilor muncii.

Pretutindeni în R.D.G., oamenii 
muncii au întimpinat apropierea 
congresului prin eforturi susținute 
în toate domeniile de activitate, prin 
realizări de seamă în construcția so
cialistă.

Astfel, se relevă în mod deosebit 
că planul producției de mărfuri in
dustriale pe primele cinci luni a fost 
îndeplinit în proporție de 101,6 la 
sută, înregistrîndu-se o creștere a 
producției de 7,9 la sută, față de a- 
ceeași perioadă a anului trecut. în 
același interval de timp, producti
vitatea muncii a sporit cu 5,5 la sută. 
Printre colectivele care s-au evi
dențiat în întrecerea in cinstea 
congresului 6e numără și cel

de la Combinatul chimic din 
Bitterfeld, care, fără a întrerupe 
procesul de producție, a elaborat și 
aplicat la instalația de nitrare — cu o 
investiție de numai 250 000 mărci — 
măsuri de raționalizare in urma că
rora se obține o cantitate dublă de 
produse ierbicide. Salariații între
prinderii constructoare de macarale 
din Eberswalde au realizat pină la 
31 mai — termen stabilit în întreaga 
republică pentru analizarea felului 
în care este îndeplinit planul — 48,2 
Ia sută din sarcina anuală ce le re
vine la export. Și în alte centre in
dustriale oamenii muncii și-au în
deplinit sau depășit angajamentele. 
Astfel, la marele Combinat petrochi
mic Schwedt, angajamentele au fost 
depășite cu 2,1 la sută. în primele 
cinci luni ale anului, oțelarii din 
Silbitz și-au îndeplinit sarcinile de 
plan cu 100,6 la sută și au făcut 122 
propuneri de raționalizare, care aduc 
economii în valoare de 417 000 mărci.

Zilele trecute, intr-un cadru festiv, 
au fost inminate drapelele de frun
taș unul număr de 114 colective 
care s-au evidențiat in mod deosebit 
prin activitatea lor în perioada pre
mergătoare congresului.

în agricultură, preocuparea cen
trală o constituie în momentul dc 
față, asigurarea condițiilor pentru a 
se obține o recoltă bună, înlăturarea 
pagubelor pricinuite de secetă, prin 
intensificarea irigațiilor și reînsămîn- 
țarea cu plante furajere a unor su
prafețe compromise. în noul cinci
nal, cum se arată în proiectul de di
rective, un accent deosebit se pune 
pe introducerea treptată a metode
lor industriale în producția agricolă.

De o largă adeziune se bucură, de 
asemenea, mișcarea „Orașele și co
munele noastre să devină tot mai 
frumoase'1, inițiată de Frontul Națio
nal al Germaniei Democrate, care 
s-a soldat îndeosebi acum. în preaj
ma congresului, cu importante re
zultate. în aceste zile au fost eviden
țiate 100 de orașe și comune pen
tru realizări deosebite în întrecerea 
pentru înfrumusețarea localităților 
și rezolvarea, prin muncă obștească, 
a numeroase probleme comunale.

Toate acestea reflectă atașamen
tul poporului față de P.S.U.G., marile 
energii creatoare ale oamenilor mun
cii din R.D. Germană, hotărirea lor 
de a dobîndi noi și mari progrese 
în înflorirea patriei lor socialiste.

St. DEJU

ULAN BATOR 14. — Trimisul
special Agerpres. Gh. Ctobanu, 
transmite : Delegația Partidului Co
munist Român, condusă de tovară
șul Mihai Gere, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C R., race a participat la 
lucrările celui de-al XVI-lea Con
gres al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, a părăsit luni Ulan 
Bator-ul. plecind spre patrie. Din de
legație au tăcut parte tovarășii 
Gheorghe Blaj, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Maramureș al P.C.R., și 
Sandu Ion, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în R. P. Mon
golă.

La aeroport, delegația a fost con

dusă de Tagandamm Dughersuren, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.P.R.M., Damdinjavin 
Maidar, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.P.R.M.. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P 
Mongole. B. Lhaimsuren, membru 
supleant al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.P.R.M., Ț. Punțagnorov, 
membru al C.C. al P.P.R.M., vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
P. Șagdarsuren. membru al C.C. al 
P.P.R.M., șeful Secției de relații ex
terne a C.C. al P.P R.M.. M. Peldje. 
membru al C.C. al P.P.R.M., minis
trul industriei energetice, combusti
bilului și geologiei. Au fost de față 
D. Bataa, ambasadorul R. P. Mon
gole la București, și alte persoane 
oficiale.

Vizita delegației P.C.R. 
în Austria

VIENA 14. — Corespondentul A- 
gerpres, P. Stăncescu, transmite : 
Delegația Partidului Comunist Ro
man, condusă de tovarășul Leonte 
Răutu, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., care se află 
în Austria la invitația C.C. al Parti
dului Comunist din Austria, a vizitat 
duminică obiective social-culturale 
din Salzburg și s-a intilnit cu acti
viști ai organizației P.C.A. din landul 
Salzburg. în continuare, delegația 
P.C.R. s-a oprit la Leoben, vechi cen
tru metalurgic al Austriei.

Luni, membrii delegației au avut o 
întilnire cu activiști ai organizației 
P.C.A. de la uzinele Donawitz din 
Leoben. A urmat o întilnire cu secre
tarul organizației P.C.A. din landul 
Stiria, Willi Gaisch, și cu alți mem
bri din conducerea acestei organiza

ții, membri ai C.C. al P.C.A. Discu
țiile s-au desfășurat intr-o atmosfe
ră tovărășească.

Membrii delegației române au vi
zitat în continuare uzinele Donawitz, 
întreprindere care întreține de mulți 
ani relații economice cu țara noastră. 
Tovarășul Leonte Răutu și ceilalți 
oaspeți români au fost salutați cu 
cordialitate de directorul general, 
ing. Fred Wegscheider, care i-a in
format despre activitatea uzinelor. La 
amiază, conducerea uzinelor Dona
witz a oferit o masă în cinstea oaspe
ților români. A participat, de aseme
nea, Dumitru Aninoiu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
Austria.

Delegația P.C.R., care a fost înso
țită de Rudolf Richter, membru al 
C.C. al P.C.A., s-a întors în după- 
amiaza zilei de luni la Viena.

CONGRESUL UNITĂȚII SOCIALISTE 
A HOTĂRÎT CREAREA PARTIDULUI

SOCIALIST FRANCEZ

ORIENTUL APROPIAT
• ADUNAREA POPORULUI DIN R.A.U. A APROBAT TRATA

TUL DE PRIETENIE Șl COLABORARE S0VIET0-EGIPTEAN

• INCIDENT LA STRÎMT0AREA BAB EL MANDEB

• VIZITA LUI PIERRE HARMEL LA DAMASC

CAIRO 14 (Agerpres). — Adunarea 
Poporului (Parlamentul) a aprobat 
Tratatul de prietenie și colaborare în
cheiat între R.A.U. și U.R.S.S., anun
ță agenția M.E.N. După cum se 
știe, tratatul a fost semnat la 27 mai 
de către președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., Nikolai 
Podgornîi, și președintele R.A.U., 
Anwar Sadat.

TEL AVIV 14 (Agerpres). — Com
pania maritimă israeliană „El Yarn" 
a anunțat că o navă civilă neidenti
ficată a deschis focul, la 11 iunie, 
împotriva petrolierului liberian „Co
ral Sea“, care transporta petrol ira
nian spre portul Eilath. Incidentul a 
survenit în momentul în care vasul 
trecea prin strâmtoarea Bab El Man
deb, îndrepțlndu-se spre Marea Roșie. 
Deși petrolierul a fost avariat, nu s-a 
înregistrat nici o victimă în rîndul 
echipajului, nava puțind să-și con
tinue drumul spre portul de desti
nație.

Agenția France Presse transmite un 
comunicat dat publicității la Beirut 
de organizația „Frontul Popular pen
tru Eliberarea Palestinei" (F.P.E.P.), 
în care se spune că „un grup de co
mando cu sediul la Akaba (Iordania) 
a întreprins această operațiune". Co
municatul adaugă că grupul de co
mando al F.P.E.P. a lansat cinci ra
chete împotriva petrolierului „Coral 
Sea“, provocând incendierea acestuia.

DAMASC 14 (Agerpres). — Minis
trul belgian al afacerilor externe, 
Pierre Harmel, care întreprinde un

turneu prin unele țări din Orientul 
Apropiat, a oonferit, la Damasc, cu 
președintele Siriei, Hafez Assad, și 
cu primul ministru, Abdel Rahman 
Khleyfawi. într-o declarație făcută 
presei, Pierre Harmel a precizat că 
în cadrul întrevederilor s-a informat 
asupra evoluției situației din Orien
tul Apropiat, în legătură cu care el 
a arătat că țara sa se pronunță pen
tru o soluționare politică a conflictu
lui israelo-arab în baza rezoluției 
Consiliului de Securitate din noiem
brie 1967. ■

CAIRO 14 (Agerpres). — Agenția 
M.E.N. relatează că Republica De
mocratică Populară a Yemenului a 
anunțat că va participa la proiectata 
conferință la nivel înalt a țărilor ara
be care urmează să se desfășoare Ia 
Alger.

Republica Democratică Populară a 
Yemenului este a zecea țară care a 
acceptat să participe la această con
ferință. !■

BAGDAD 14 (Agerpres). — Gene
ralul Ahmed Hassan Al-Bakr, pre
ședintele Irakului, a procedat dumi
nică seara la o remaniere parțială a 
guvernului. Schimbările survenite în 
cadrul cabinetului irakian afectează 
Ministerele Economiei, Transporturi
lor, Problemelor Sociale și alte por
tofolii. Aceasta este a doua remanie
re guvernamentală efectuată în Irak 
de la începutul anului.

PARIS 14 (Agerpres). — în subur
bia pariziană Epinay-sur-Seine s-a 
încheiat duminică Congresul Unită
ții Socialiste, care a reunit aproape 
1000 de reprezentanți ai Partidului 
socialist, Convenției Instituțiilor Re
publicane, precum și ai altor gru
pări politice mai mici de tendință 
socialistă. Obiectivul principal al 
congresului a fost unificarea acestor 
formațiuni intr-un nou partid socia
list. capabil să se impună intr-un 
mod mai eficient in viata politică 
franceză

în ultima zi a lucrărilor, partici
pant» au hotărît ca noul partid să-și 
mențină afilierea la Internaționala 
socialistă sub denumirea de Partidul 
Socialist Francez. A fost ales un co
mitet de conducere in care sînt re
prezentate proporțional toate parti
dele și grupările participante la con
gres. Componența organelor condu
cătoare nu este cunoscută încă.

A fost adoptată o rezoluție progra
matică care definește strategia nou
lui partid socialist, cit și unele 
probleme statutare și de organizare.

Participanții la lucrările Congresului 
Unității Socialiste, se arată in docu
mentul adoptat, sînt conștienți că in 
prezent nu poate fi cucerită puterea 
de stat fără sprijinul partidului co
munist. In acest scop a fost adop
tată o altă rezoluție — propusă de 
fostul lider al Convenției Instituții
lor Republicane, Francois Mitterrand 
— care angajează noul partid socia
list să continue dialogul cu P.C.F. 
„pe tema concretă a unui acord de 
guvernare". Potrivit observatorilor 
politici, problema dialogului cu co
muniștii rămîne, insă, nerezolvată, 
deoarece unii dintre liderii grupări
lor politice participante la congres 
s-au postat pe vechile poziții. Ziarul 
„l’Humanită“\ scrie în acest sens : 
„Congresul socialist se termină in 
confuzie : în timp ce curentul pentru 
unirea stîngii crește în țară, moțiu
nea lui Mitterrand obține ciștig de 
cauză, grație adversarilor unității".

Cei 81 de membri ai comitetului 
de conducere se vor reuni miercuri 
pentru a desemna Biroul politic și 
pe primul secretar al partidului.

Demonstrație 
și miting organizate 

de P. C.
din Marea Britanie
LONDRA 14 (Agerpres). — Mii de 

persoane au demonstrat pe străzile 
Londrei, în cadrul unei acțiuni or
ganizate de P.C. din Marea Brita- 
nie. împotriva politicii .sociale a gu
vernului. Demonstrația s-a încheiat 
printr-un mare miting ținut în Tra
falgar Square, unde a luat cuvîntul 
John Gollan, secretar general al P.C. 
din Marea Britanie, care a chemat 
pe muncitorii britanici Și toate for
țele progresiste din țară să se uneas
că în lupta împotriva politicii gu
vernamentale. Vorbitorul s-a pro
nunțat în mod hotărît împotriva a- 
derării Angliei Ia Piața comună. 
Subliniind necesitatea continuării 
procesului de destindere internațio
nală, John Gollan a sprijinit ideea 
convocării conferinței general-euro- 
pene în problemele securității.

Congresul P. C. 
din Bolivia și-a 
încheiat lucrările

LA PAZ 14 (Agerpres). — Congre
sul al III-lea al Partidului Comu
nist din Bolivia și-a încheiat dumi
nică lucrările. Congresul a adoptat 
noul program al partidului și a de
semnat membrii Comitetului Cen
tral. Ca prim-secretar al C.C. a fost 
reales Jorje Colle Cueto.

Printre obiectivele noului program 
figurează crearea unui front unit 
antiimperialist al forțelor populare 
și intensificarea luptei pentru socia
lism. într-o rezoluție consacrată si
tuației interne, congresul a chemat 
poporul bolivian la unitate, pentru 
zădărnicirea acțiunilor forțelor reac
ționare. In alte rezoluții, congresul 
își exprimă solidaritatea cu lupta 
popoarelor din Indochina împotriva 
agresiunii S.U.A. și salută succesele 
revoluției cubaneze.

Arestarea unui conducător 
al P. C. din Portugalia
PARIS 14 (Agerpres). — Ziarul 

„L’Humanită" anunță arestarea lux 
A. Lindolfo, conducător al Partidu
lui Comunist din Portugalia. In 1968, 
el fusese eliberat din închisoare 
după o detențiune de șase ani.

Ziarul „L’Humanite" subliniază că 
Lindolfo este supus torturilor, viața 
sa fiind în pericol.

„SALIUT“ la a 100-a rotație în jurul 
Pămintului cu echipaj la bord
MOSCOVA 14 (Agerpres). — Duminică Ia ora 12, stația orbita’ă 

pilotată „Saliut" efectuase 100 de rotații in jurul Pămintului cu echi
paj la bord. Ca și în zilele anterioare, programul de cercetări științi
fice de pe „Saliut" a continuat 24 de ore, membrii echipajului odih- 
nindu-se pe rind.

Echipajul stafiei ști
ințifice orbitale „Sa
liut" continuă să exe
cute programul de cer
cetări și experimente 
stabilit, informează de 
la Centrul de dirijare 
a zborului, corespon
dentul special al agen
ției TASS. Luni, cos- 
monmții sovietici au 
efectuat experimente 
legate de punerea la 
punct a sistemului au
tonom de navigație. In
ginerul de bord Vladis
lav Volkov și inginerul 
experimentator Viktor 
Pațaev au făcut măsu
rători de navigație și 
cu ajutorul mașinii de 
calcul de la bord au 
determinat, pe baza re
zultatelor măsurători
lor, parametrii orbitei 
lui „Saliut".

Cosmonauții au stu
diat diferite porțiuni 
ale suprafeței terestre 
pentru a obține carac

teristicile spectrale ale 
diverselor formațiuni 
naturale. Ei au obser
vat învelișul de nori 
al Pămintului, au ur
mărit formarea taifu- 
nelor și cicloanelor, au 
fotografiat suprafața 
Terr ei. A fost repetat 
experimentul meteoro
logic comun cu sateli
tul artificial „Meteor".

In cursul unei ședin
țe de legătură prin te
leviziune, cosmonauții

au transmis pe Pămint 
un telereportaj. Cos- 
moviziunea sovietică 
a prezentat exerciții 
sportive ale echipajului 
stației.

Potrivit relatărilor 
cosmonauților și date
lor telemetrice, toat 
sistemele de bord func
ționează normal, iar in 
compartimente se păs
trează condițiile stabi
lite. Cei trei cosmo- 
nauți se simt bine.

Intre 9 și 11 iunie, laboratorul selenar autopro
pulsat „Lunohod-1" a continuat să se deplaseze 
pe suprafața Lunii, in direcția nord-est, parcur- 
gînd in acest timp 700 m. De pe lunomobil au 
fost transmise pe Pămint informații telefotome- 
trice. In citeva locuri, a fost determinată compo
ziția rocii cu ajutorul aparatului Roentgen. In zi
lele de 12 și 13 iunie, din cauza poziției Soarelui 
deasupra orizontului, „Lunohod-1“ a staționat, 
continuind insă studierea compoziției chimice a 
rocilor și efectuarea de fotografii panoramice. 
In noaptea de 14 iunie, laboratorul a început din 
nou să se deplaseze.

„Populația Okinawei cere 
lichidarea oricărei prezențe 

militare americane pe insulă*' 
CONFERINȚA DE PRESĂ A TOVARĂȘULUI K. MIYAMOTO

TOKIO 14. — Corespondentul A- 
gerpres, FI. Țuiu, transmite : Luînd 
cuvîntul în cadrul unei conferințe 
de presă ținute în prefectura Yama
guchi, unde întreprinde un turneu 
în vederea apropiatelor alegeri par
țiale pentru Camera Superioară a 
Dietei, președintele Prezidiului C.C. 
al Partidului Comunist din Japonia, 
Kenji Miyamoto, a criticat acordul 
japono-american de retrocedare a 
Okinawei, ce urmează a fi semnat 
joi. El a relevat că „privilegiile for
țelor americane, ale bazelor lor și 
ale postului „Vocea Americii" din 
Okinawa vor fi menținute chiar și 
după retrocedarea către Japonia a 
drepturilor administrative. Acordul 
nu dă nici o asigurare privind înlă
turarea din insulă a armelor și ba
zelor nucleare". Populația insulei 
dorește retragerea completă a baze
lor, precum și compensații pentru 
daunele provocate de prezența ame
ricană. a subliniat Miyamoto.

„După părerea noastră, a arătat el, 
un adevărat acord care să prevadă 
deplina retrocedare a Okinawei va 
trebui să cuprindă următoarele clau
ze : anularea privilegiilor acordate 
S.U.A. în Okinawa ; desființarea Șl 
retragerea tuturor bazelor și forțelor 
militare din Okinawa ; suspendarea 
oricăror drepturi ale americanilor de 
a folosi apa, electricitatea, drumurile 
și mijloacele de comunicație ; com
pensarea stricăciunilor provocate de 
forțele americane ; dreptul autorită
ților japoneze de a judeca delictele 
penale comise de americani ; trans
ferarea către Japonia a așa-numitei 
proprietăți americane fără nici un 
fel de compensații, curmarea ime
diată a activității postului de radio 
„Vocea Americii" și a cablului sub
marin dintre Okinawa și Taiwan, in
dicarea clară a datei la care acordul 
va intra in vigoare".

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

încetarea din viată 
a președintelui Sovietului 

Suprem al R. S. S. Bielorusia
MOSCOVA 14 (Agerpres). — Comi

tetul Central al P.C.U.S., Prezidiul 
Sovietului Suprem și Consiliul de 
Miniștri' ale Uniunii Sovietice anun
ță încetarea din viață a lui Serghei 
Pritițkii, membru al C.C. al P.C.U.S., 
vicepreședinte al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
R. S. S. Bielorusia, relatează agenția 
TASS.

O bombă explodată luni intr-o clădire din Londonderry, unde erau cazați 
polițiști, a marcat sfirșitui unui week-end dominat de numeroase incidente 

în Irlanda de nord. în fotografie — urmările atentatului

Descoperirea asasinilor 
fostului vicepreședinte chilian

SANTIAGO DE CHILE 14 (Ager
pres). — Șapte persoane implicate în 
asasinarea fostului vicepreședinte 
chilian, Edmundo Perez Zucovic, au 
fost arestate duminică, anunță un 
comunicat al Ministerului chilian de 
Interne. Comunicatul confirmă, pe 
de altă parte, că Ronald Rivera, pre
zumtivul asasin, a fost ucis în cursul 
unui schimb de focuri cu forțele de 
ordine în locuința unde se ascun
dea. împreună cu Ronald Rivera se

afla și fratele său, Arturo, care s-a 
sinucis in momentul sosirii poliției.

Magistratul însărcinat cu ancheta
rea cazului asasinării fostului vice
președinte a declarat că, după moar
tea lui Rivera a fost găsită asupra 
lui o scrisoare din care reiese că 
acesta este autorul asasinatului. S-a 
anunțat, totodată, că șeful statului. 
Salvador Allende, a prezidat o șe
dință a principalilor factori de răs
pundere din serviciile de securitate 
ți forțele de ordine.

Lucrările reuniunii 
„Grupului de inițiativă din 
R.F.G. pentru convocarea 
conferinței general-europe- 
ne consacrată securității", 
s-au încheiat in orașul Frankfurt pe 
Main. Prof. Walter Fabian, unul din 
conducătorii acestei organizații, a sub
liniat în cursul reuniunii necesitatea 
întrunirii grabnice a conferinței pen
tru securitatea europeană, a adoptă
rii unor măsuri în vederea reducerii 
forțelor armate și armamentelor. El 
a anunțat că, în scurt timp, în dife
rite regiuni ale R.F.G. vor fi create 
„comitete de inițiativă", care vor 
explica populației necesitatea înfăp
tuirii securității pe continentul euro
pean.

0 delegație a Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din
România, condusă de Nicolae Ga-
vrilescu. vice-președinte al U.G.S.R., 
a sosit la Frankfurt pe Main, răspun- 
zind invitației Sindicatului funcțio
narilor din R. F. a Germaniei.

Mareșalul Andrei Gre- 
CikO ministrul apărării al U.R.S.S., 
a vizitat, la 12 și 13 iunie, escadra 
de nave militare sovietice din Marea 
Mediterană, anunță agenția TASS. 
Pe crucișătorul „Dzerjinski", minis
trul sovietic s-a intilnit cu coman
damentul escadrei și cu comandanții 
navelor și a avut o consfătuire cu 
privire la misiunile care stau in fața 
escadrei.

Conferința națională a 
Partidului Muncii din Elve
ția și-a încheiat lucrările duminică, 
Ia Lausanne. Participanții au dezbătut

și adoptat tezele-program ale parti
dului.

Expoziția „România se
prezintă". organizată la Diissel-
dorf, capitala landului Renania de 
nord-Westfalia, între 4 și 13 iunie, s-a 
închis duminică seara.

Un purtător de cuvînt al 
Organizației Mondiale a 
Sănătății (O.M.S.) a declarat că 
se poate vorbi acum de o „explozie 
a holerei în Pakistan", relatează a- 
genția France Presse. Numărul ca
zurilor înregistrate oficial de O.M.S. 
in trei săptămîni a crescut de la 
27 894 la 41 414. Numărul morților se 
ridică la peste 7 000.

Cancelarul vest-german.
Willy Brandt, 3 sosit duminică
în Statele Unite. El urmează să aibă 
la Washington întrevederi cu preșe
dintele Richard Nixon, cu membri ai 
Congresului S.U.A., precum și cu alte 
persoane oficiale.

Congresul Uniunii ziariș
tilor polonezi. Varșovia 
s-au încheiat lucrările congresului al 
8-lea al Uniunii ziariștilor polonezi. 
La ședința de deschidere a fost pre
zent Edward Gierek, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P. In cadrul discuțiilor 
a fost subliniată necesitatea îmbu
nătățirii și extinderii informării po
litice, economice și sociale, a creșterii 
rolului mijloacelor de informare în 
masă și de propagandă, printr-o par
ticipare mai activă a ziariștilor la 
realizarea programului general de 
dezvoltare a țării. St. Mojkowski a 
fost reales președinte al Uniunii 
ziariștilor polonezi.

NOI REPERE IN PEISAJUL
ECONOMIC AL GRECIEI

Zeci de firme s-au Intilnit la 
această expoziție de mașini agri
cole din orașul Lamia. „Universa- 
lul-650" era expus alături de trac
torul sovietic „Belorus", de un altul 
de tipul ..John Deer" din Statele 
Unite, și de un prototip adus de pe 
malurile Rinului. Tractoarele pre
zentate se încolonaseră pentru 
raliul de probă pe parcursul că
ruia firmele grecești interesate a- 
veau să le urmărească in acțiune. 
Nicolaos Sanasuras. un sătean din 
împrejurimi, conducea „Universa
lul", pe care-1 achiziționase cu un an 
în urmă. La sfirșitui raliului, lui i-a 
revenit premiul iutii, „Universalul" 
realizînd cele, mai bune performanțe. 
Pe cîmpiile Thesaliei, ca și în Pelo- 
ponez, tractorul românesc s-a impus 
trainic, bucurîndu-se de prețuirea 
specialiștilor, angajați intr-un efort 
de modernizare a agriculturii.

în preocupările actuale ale Gre
ciei, mecanizării lucrărilor agricole 
i se acordă un rol tot mai important. 
Mașini de cele mai diferite tipuri, 
corespunzătoare caracterului speci
fic al agriculturii din această țară, 
vin, in cantități sporite, in sprijinul 
lucrătorilor de pe ogoare. Paralel se 
acordă fonduri importante pentru a- 
menajări de terenuri și irigații. Am 
văzut în departamentul Corint o lu
crare de proporții, menită să facă 
joncțiunea unui lac cu pămînțurile 
sterpe din Achaia, cunoscute încă din 
antichitate pentru ariditatea lor.

înfăptuirea proiectelor existente 
va reda agriculturii suprafețe în
semnate în Peloponez și în alte 
ținuturi ale tării. în acest sens se

relevă cu satisfacție bunele rezul
tate dobîndite în extinderea iriga
țiilor, ceea ce și-a găsit reflecta
rea în sporirea producției de bum
bac și alte produse, căutate la ex
port. Ziariștilor le-a fost făcut cu
noscut un plan de ansamblu pri
vitor la restructurarea agriculturii, 
urmărindu-se sporirea suprafețelor 
rezervate culturilor numite aici 
„dinamice", care să Ia locul unora 
tradiționale, devenite nerentabile. 
Primarul unui sat de lingă Salonic 
ne evoca eforturile ce au trebuit

CORESPONDENTA 
DIN ATENA

depuse pentru a-i convinge pe ță
rani să renunțe la cultivarea tu
tunului, în favoarea sfeclei de za
hăr. Cei mai receptivi față de a- 
ceastă noutate s-au ales — ne spu
nea primarul — cu un ciștig dublu, 
chiar triplu, față de anii precedenți.

Valorificarea resurselor de apă 
se desfășoară după un plan menit 
să asigure în același timp necesi
tățile energetice ale țării.

Cu ani în urmă, un grup de 
specialiști atenieni au lansat ideea 
întocmirii unui studiu în acest do
meniu. în cercurile de specialiști 
se subliniază marile resurse de e- 
nergie hidraulică de care dispune 
Grecia. Vizitatorii pot întîlni în

diverse regiuni ale țării șantier» 
hidroenergetice. Intenția este de a 
valorifica în anii următori apele 
rîurilor cu rezonanță mitologică 
Aheloos, Aliakmon, Aos, Nestos. 

în ultimii ani electrificarea țării 
a cunoscut progrese. Sporesc tot
odată, cerințele energetice ale eco
nomiei. Recenta intrare în funcțiune 
a termocentralei de la Megalopolis, 
una din cele mai mari din țară, a 
umplut multe goluri. Electrifica
rea este concepută aici ca o condi
ție necesară impulsionării sau im
plantării altor ramuri ale economiei, 
asupra cărora este concentrată aten
ția autorităților și spre care sînt în
demnați deținătorii de capital, insti
tuțiile menite să pregătească noi ca
dre de specialiști. în Peloponez și în 
partea centrală a Greciei, au apărut 
în ultimii ani o serie de fabrici pen
tru prelucrarea produselor agricole. 
Au fost întreprinse lucrări pentru 
lărgirea industriei metalurgice, pen
tru construirea de noi șantiere na
vale, lărgirea și modernizarea celor 
existente.

în cercurile ateniene se exprimă 
speranța că dezvoltarea economică 
va îngădui soluționarea unor proble
me sociale generate de insuficienta 
folosire a forței de muncă, reduce
rea discrepanțelor din venituri etc. 
Popor talentat și întreprinzător, ele
nii năzuiesc spre modernizarea țării 
lor străvechi, spre un nivel superior 
de bunăstare și civilizație.

Al. CIMPEANU
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