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VIZITA DELEGA ȚIEI DE PARTID
Șl GUVERNAMENTALE ROMÂNE CONDUSE 

DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN R. D. VIETNAM

Primire deosebit 
de călduroasă 

la Hanoi
Delegația de partid și guverna

mentală a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
face o vizită oficială de prietenie 
în Republica Democrată Vietnam, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam și a guvernului Republi
cii Democrate Vietnam.

Din primul moment al vizitei, 
Hanoiul a făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, membrilor delegației 
române o primire deosebit de căl
duroasă.

în întîmpinarea oaspeților, la 
aeroportul Gia Lam, se aflau to
varășii Le Duan, prim-secretar al 
Comitetului Centrad al Partidului 
celor muncesc dir. Vietnam, 
Truong Chinh, membru al Birou
lui Politic al Comitetului Central 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, președintele Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale, 
cu soția, Fam Van Dong, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din Viet
nam, primul ministru al Republi
cii Democrate Vietnam, Vo 
Nguyen Giap, membru al Birou
lui Politic al Comitetului Central 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, viceprim-ministru și mi
nistru al Apărării naționale, Ngu
yen Duy Trinh, membru al Birou
lui Politic al Comitetului Central 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, viceprim-ministru și mi
nistru al afacerilor externe, cu so
ția, Hoang Van Hoan, membru al 
Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, vicepreședinte 
al Comitetului Permanent al Adu
nării Naționale, Le Thanh Nghi, 
membru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam, vice
prim-ministru, Nguyen Van Tran 
și Hoang Anh, secretari ai C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, precum și alți conducă
tori de partid și de stat ai Repu
blicii Democrate Vietnam.

Erau de față Constantin Băbea- 
nu, ambasadorul Republicii Socia
liste România în R.D. Vietnam, și 
ceilalți membri ai ambasadei ro
mâne. Erau prezenți șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați la 
Hanoi, corespondenți ai presei 
străine.

Pe platoul central se aflau nu
meroși locuitori ai eroicei capitale 
a R. D. Vietnam, care au ținut ca, 
încă de la sosirea solilor poporului 
român, să-și exprime sentimen
tele de stimă și prețuire față de 
conducătorii partidului și statului 
nostru, față de România socialistă 
frățească.

în sunetele de salut ale trompe
telor, în mijlocul aplauzelor puter
nice și ovațiilor călduroase, din a- 
vionul special coboară tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, soția sa, Elena 
Ceaușescu, precum și membrii de
legației române, tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat,’ Dumitru Popa, mem
bru al Comitetului Executiv al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, prim-secretar al 
Comitetului municipal București 
al Partidului Comunist Român, 
primarul general al Capitalei, Ion 
Iliescu, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, George Macovescu, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externa.

în întîmpinarea delegației de partid și guvernamentale române, conduse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, au venit conducătorii de partid și de 
stat ai R.D. Vietnam, in frunte cu tovarășii Le Duan, Truong Chinh, Fam Van Dong, Vo Nguyen Giap

Conducătorii de partid și de stat 
români și vietnamezi iși string 
mîinile cu căldură.

Un grup de pioniere oferă mari 
buchete de flori. Pe clădirea aero
portului sînt arborate drapelele de 
stat ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Democrate Viet
nam. Ele încadrează inscripția în 
cele două limbi „Salutăm călduros 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu'*

Fanfara militară intonează im
nurile de stat ale celor două țări,

în timp ce sînt trase 21 de salve 
de artilerie în semn de salut.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Le Duan trec în revistă garda de o- 
noare, formată din militari ai ar
matei populare a R.D. Vietnam în 
uniforma de paradă.

Conform ceremonialului de aici, 
la aeroport sînt schimbate textele 
mesajelor de salut și de răspuns 
dintre tovarășii Ton Duc Thang, 
președintele Republicii Democra
te Vietnam, și Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat.

Membrilor delegației române le

sînt prezentate celelalte persoane 
oficiale vietnameze aflate pe aero
port : membri ai Comitetului Cen
tral al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, ai Comitetului Per
manent al Adunării Naționale, ai 
Prezidiului Comitetului Central al 
Frontului Patriei, membri ai gu
vernului, conducători ai altor, par
tide și organizații de masă, generali 
și ofițeri superiori ai armatei popu
lare, reprezentanți ai minorităților 
naționale , și comunităților religioa
se. Oaspeților români le sînt apoi 
prezentați șeful ad-interim al Re
prezentanței speciale a Republicii 
Vietnamului de sud la Hanoi, Ngu

yen Phu Soai, și ceilalți membri ai 
corpului diplomatic, prezenți la ce
remonia de primire.

Tovarășul Nicolae ceaușescu răs
punde saluturilor prietenești ale 
oamenilor muncii din Hanoi, pre
zenți pe aeroport. Mulțimea scan
dează lozinci de bun venit, aclamă 
pentru prietenia militantă dintre 
cele două partide, țări și popoare, 
flutură stegulețe românești și viet
nameze.

Tovarășul Le Duan invită pe to
varășul Nicolae Ceaușescu și soția 
sa, Elena Ceaușescu, să ia loc în

(Continuare în pag. a IlI-a)

Mesajul de salut 
al tovarășului 

Ton Duc Thang
Stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. 
secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele
Consiliului de Stat
al Republicii Socialiste România,
Stimată doamnă.
Stimate tovarășe
Ion Gheorghe Maurer, 
președinte
ai Consiliului de Miniștri, 
Stimați tovarăși membri 
ai delegației de partid 
și guvernamentale române, 
Doamnelor și domnilor membri 
ai corpului diplomatic,
Dragi tovarăși și prieteni,

Poporul vietnamez este foarte 
fericit că are prilejul să primească 
astăzi delegația Partidului Comu
nist Român și a guvernului Repu
blicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, in vizită de priete
nie în Republica Democrată Viet
nam. In numele poporului vietna
mez, al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, al guvernului 
Republicii Democrate Vietnam, u- 
rez un călduros bun venit tovară
șului președinte și doamnei 
Ceaușescu, tovarășului președinte 
Ion Gheorghe Maurer și celorlalți 
tovarăși din delegație.

In ciuda marii distanțe care se
pară Vietnamul de România, cele 
două popoare ale noastre sînt de 
multă vreme legate printr-o pro
fundă prietenie, urmăresc ace
lași țel — a construi cu succes 
socialismul și a apăra pacea in lu
me. Poporul nostru iși va aminti 
întotdeauna de ajutorul și sprijinul 
activ pe care Partidul Comunist Ro
mân, guvernul Republicii Socialiste 
România i i-au acordat și continuă 
să i-1 acorde în rezistența patriotică 
împotriva agresiunii americane și 
în opera de construire a socialis
mului. El Ie va fi în veci recunos
cător.

Actuala vizită a delegației Par
tidului Comunist Român și a gu
vernului Republicii Socialiste Ro
mânia în Vietnam este un eveni
ment important, care marchează o 
nouă și măreață etapă a acestei 
prietenii : ea constituie un imbold 
de preț pentru lupta noastră în ve
derea eliberării sudului, apărării 
și edificării nordului socialist și a 
progresului spre unificarea pașni
că a patriei.

Vă doresc din toată inima, to
varășe președinte Ceaușescu și 
doamnă Ceausescu, tovarășe pre
ședinte Ion Gheorghe Maurer și 
tovarăși membri ai delegației, 
multă sănătate și succes deplin în 
cursul acestei vizite.

Trăiască solidaritatea și priete
nia între poporul vietnamez și po
porul român 1

Mesajul de răspuns 
al tovarășului

Nicolae Ceaușescu
Stimate tovarășe Le Duan,
Stimate tovarășe Truong Chinh, 
Stimate tovarășe Fam Van Dong, 
Dragi tovarăși și prieteni,

Permiteți-mi să vă adresez dum
neavoastră, Comitetului Central al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, guvernului Republicii 
Democrate Vietnam, eroicului po
por vietnamez un fierbinte salut 
de prietenie și solidaritate tovără
șească din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
a Consiliului de Stat și a guver
nului Republicii Socialiste Româ
nia, a tuturor comuniștilor și tu
turor oamenilor muncii din patria 
noastră.

Sîntem bucuroși că avem prile
jul de a cunoaște nemijlocit mun
ca și lupta neînfricatului dumnea
voastră popor, care prin dirzenia 
și abnegația cu care iși apără pa
tria, cuceririle sale revoluționare, 
stirnește admirația întregii ome
niri progresiste.

■ Doresc, de aceea, ca, în numele 
meu, al tovarășei mele și al între
gii delegații, să vă mulțumesc în 
modul cel mai cordial pentru invi
tația ce ne-ați adresat-o de a face 
această vizită în R.D. Vietnam, cit 
și pentru primirea deosebit de căl
duroasă și sentimentele tovărășești 
cu care ne-ați întâmpinat.

Vizita noastră constituie o expre
sie a relațiilor de prietenie stator
nicite intre țările și popoarele noas

tre și, totodată, o manifestare a 
solidarității cu lupta dumneavoas
tră dreaptă împotriva agresiunii 
imperialismului american, pentru 
apărarea independenței naționale, 
a dreptului sacru al poporului viet
namez de a decide de sine stătă
tor asupra propriilor destine. Aces
te relații de prietenie și solidari
tate frățească dintre Partidul Co
munist Român și Partidul celor ce 
muncesc din Vietnam, dintre Re
publica Socialistă România și Re
publica Democrată Vietnam se dez
voltă in mod trainic, pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului și in
ternaționalismului socialist.

Ne exprimăm convingerea că vi
zita Pe care o facem va contribui 
la întărirea colaborării și întraju
torării tovărășești dintre popoarele 
noastre in lupta împotriva impe
rialismului, pentru socialism și pace 
în lume. Vă asigurăm, dragi tova
răși, că poporul vietnamez are în 
poporul român un aliat de nădejde, 
care n-a pregetat și nu va pregeta 
nici in viitor să-i acorde întregul 
său sprijin — moral, politic și ma
terial — pînă la victoria finală, 
pînă la triumful cauzei sale drepte!

Trăiască prietenia și solidaritatea 
frățească dintre Republica Socia
listă România și Republica Demo
crată Vietnam, dintre Partidul Co
munist Român și Partidul celor ce 
muncesc din Vietnam, dintre po
porul român și poporul vietnamez !

Trăiască eroicul popor vietnamez, 
să învingă cauza sa dreaptă ]
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„TRANS
FĂGĂRĂȘANUL"

Constructorii militari deschid 
drumul cutezanței peste 

cel mai înalt masiv 
muntos al țării

De șase ori pe zi, pe 
Valea Bîlei se declan
șează, cu precizie cro
nometrică, puternice 
canonade : la 9, la 
10,30, la 12, la 14,30, la 
16 și la 18. Dacă ai pu
tea să cuprinzi povir- 
nișurile dintr-o singu
ră privire, ai avea sen
zația că te afli în fața 
unei cetăți cu ziduri 
colosale și contrafor
turi inexpugnabile, ca
re se apără printr-un 
sistem de baterii su
praetajate. Proiectile 
de forme ciudate sint 
azvîrlite pe traiectorii 
violent curbate. Aerul 
ozonat se umple de 
mirosul pulberii.

Tirul acesta are me
nirea să deschidă un 
nou drum, poate cel 
mai îndrăzneț din cite 
s-au croit de-a lungul 
și de-a latul țării — 
drumul transfăgărășan, 
pe care constructorii 
lui, oameni îmbrăcați 
în haină militară, îl 
leagă de numele con
ducătorului partidplui 
și statului, comandan
tului suprem al forțe
lor noastre armate — 
Nicolae Ceaușescu.

Trecînd prin Cîrți- 
șoara, apoi pe la Glă- 
jărie, panglica acestui 
drum va urca, pe mar
gini de prăpastie, 
pînă la Cascadă și mai 
departe, și mai sus ia 
lac, dincolo de 2 000 de 
metri altitudine, în 
țara de minuni a ca
prelor negre, se va 
strecura printr-un tu
nel și va plonja spec
taculos, pe partea cea
laltă a masivului, pînă

la barajul de la Vldra- 
ru ; mai bine de 90 de 
kilometri de frumuseți 
de basm. Construirea 
acestui obiectiv — de 
însemnătate economică 
și turistică ce se reco
mandă de la sine — a 
fost încredințată 
matei noastre.

★

Sînt, de-a lungul a- 
cestui traseu, locuri pe 
care, pînă acum, nu 
le-a străbătut încă pi
cior de om ; pentru 
marcări cu instrumen
te de precizie a fost 
nevoie de ajutorul vâ
nătorilor de munte.

Din martie 1970, de 
cînd geniștii au primit 
această misiune, atacul 
s-a articulat, 
tactică și o 
ferme, zl de 
a nins, dacă 
dacă a dat lapoviță sau 
grindină, dacă a fost 
ger, munca a continuat 
ca și pe vreme bună ; 
cei de la înaintări s-au 
cățărat pe țancuri, le- 
gîndu-se cu coarde de 
vreun brad și acolo 
unde nu mai erau brazi 
de-un colț de stîncă ; 
au săpat găuri adinei 
cu ranga și cu tîrnăco- 
pul, au cărat explozi
bilul, au dat foc fitile- 
lor detonante și numai 
ei știu cum s-au gră
bit spre adăposturi ; 
buldozeriștii au împins 
vagoane de rocă, con- 
ducindu-și mașinile la 
înălțimi la care zboară 
avioanele, pe acolo pe 
unde nu trecuse picior 
de om, pe drum tăiat 
în stîncă la marginea

ar-

după o 
strategie 
zi. Dacă 

a plouat,

unor adînciml de zeci 
și de sute de metri ; 
șoferii suiau și cobo
rau cu camioanele pe 
cite un fir de circula
ție în curse în care un 
singur bolovan neevi
tat i-ar fi azvîrlit din
colo... Cînd se puneau 
troiene de cîte doi și 
trei metri, ore întregi 
se trudea pentru a se 
croi cărări, după care 
abia începea lucrul e- 
fectiv. Cînd s-a întins 
funicularul de la Cas
cadă, era o vreme atît 
de cîinoasă îneît cei 
care săpau la locașu
rile stîlpilor de susți
nere trebuiau să fie 
schimbați din zece în 
zece minute. Cînd nu 
se putea apela la ma
șini și la funicular se 
căra cu spinarea. Vreo 
punte de lemn, parcă 
ireal suspendată, sau 
doar o frînghie întinsă 
peste o ruptură repre
zentau uneori singure
le posibilități de acces 
spre fronturile de lu
cru. S-au urcat buldo
zere și motocompre- 
soare demontate, cu e- 
licopterul și cu funi
cularul, și acolo, pe 
un spațiu infim, au 
fost montate. Doi bul- 
dozeriști, soldații Defta 
și Tocitu, și-au dus 
mașinile pe un Itine
rar nebunesc, pe cres
te, cale de 20 de kilo
metri.

Colonel 
Gh. BEJANCU

(Continuare 
în pag. a Il-a)

4
4
*
4

*
*
4

4(
*
4
4

4 
*
4
4
4
4
4
4
4
4
41
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4

.4

0 CONTRIBUȚIE REMARCABILĂ 
LA DEZVOLTAREA RELAȚIILOR 
FRĂTESTI ROMÂNO-COREENE, 
LA CAUZA SOCIALISMULUI 

SI PĂCII
Desfășurată într-o ambianță de 

deosebită cordialitate și căldură to
vărășească, vizita în R.P.D. Coreea
nă a delegației de partid și guverna
mentale române, condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. ale cărei 
fructuoase rezultate au fost consem
nate în comunicatul comun dat ieri 
publicității, a deschis o nouă filă, 
de semnificație istorică, în cronica 
relațiilor dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncii din Co
reea, dintre cele două țări și popoare 
constructoare ale socialismului.

Timp de o săptămînă, pe între
gul traseu al vizitei, adevărate fluvii 
umane au întîmpinat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și soția sa, tova
rășa Elena Ceaușescu, pe tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer și pe ceilalți 
membri ai delegației române cu a- 
clamații și urale. cu nenumărate ma
nifestări de simpatie și ospitalitate, 
în această afectuoasă primire și-au 
găsit o vie și pregnantă reflectare 
sentimentele de adîncă prietenie ale 
poporului coreean față de poporul 
român, față de România socialistă, 
stima și considerația față de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, față de cei
lalți conducători români. Amplitudi
nea acestor simțăminte își are echi
valentul în sentimentele de statorni
că prietenie, de stimă și prețuire pe 
care poporul român le nutrește față 
de poporul coreean și Partidul Mun
cii din Coreea, în frunte cu tovară
șul Kim Ir Sen.

Un moment de cea mai mare în
semnătate al vizitei l-au constituit 
convorbirile oficiale dintre delegația 
de partid și' guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Populare Demo
crate Coreene, condusă de tovarășul 
Kim Ir Sen. secretar general al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Cabinetului de Miniștri. 
— convorbiri caracterizate printr-o 
atmosferă de prietenie cordială, to
vărășească.

Itinerarul vizitei a cuprins o se
rie de importante obiective econo
mice din Phenian și Hamhîn. insti
tuții de știință și cultură, Expoziția 
industrială și agricolă a R. P. D. Co
reene, oferind o imagine sugestivă a 
preocupărilor poporului coreean, a 
muncii sale pline de abnegație si a

succeselor sale remarcabile dobîn- 
dite pe frontul construcției socialis
te. Succesele obținute de poporul 
coreean în înfăptuirea politicii de 
industrializare socialistă a țării, 
în valorificarea largă a resurselor 
naturale. progresele în dezvoltarea 
agriculturii, în înflorirea știin
ței și culturii constituie o contribuție 
importantă la cauza socialismului, la 
întărirea tuturor forțelor care luptă 
împotriva politicii agresive a impe
rialismului, pentru libertate și inde
pendență, pentru pace și progres so
cial.

Așa cum s-a văzut și în timpul vi
zitei. în R.P.D. Coreeană sînt tot
odată binecunoscute și larg apreciate 
realizările obținute de poporul nos
tru, st.rîns unit în jurul Partidului 
Comunist Român, în construcția so
cialistă. în cuvinte de stimă și pre
țuire, conducătorii de partid și de 
stat, oamenii muncii coreeni au sa
lutat succesele dobîndite de poporul 
român în modernizarea economiei, în 
dezvoltarea industriei și agriculturii, 
în știință și cultură, în întreaga ope
ră de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Deși situate la mare distanță geo
grafică unul de celălalt, popoarele 
român și coreean au cunoscut, în de
cursul evoluției istorice, momente și 
probleme asemănătoare, au trebuit să 
poarte lupte îndelungate pentru eli
berarea națională și socială, pentru 
înlăturarea dominației străine și fă
urirea unei vieți libere și indepen
dente. Cu rădăcini adînci în această 
evoluție istorică, prietenia din
tre popoarele noastre a căpătat noi și 
ample valențe in anii socialismului, 
la temelia ei aflîndu-se comunitatea 
de orînduire. identitatea ideologiei 
marxist-leniniste, aceleași aspirații 
și țeluri în lupta pentru idealurile 
socialismului și păcii.

Prilejuind un amplu tur de orizont 
asupra stadiului actual și perspec
tivelor de dezvoltare a relațiilor ro- 
mâno-coreene. convorbirile oficiale 
au dat expresie profundei satisfacții 
a celor două părți pentru evoluția 
lor fericită, hotăririi de a ridica 
pe o nouă treaptă legăturile politice, 
colaborarea economică, tehnico-

Dumitru ȚINU

(Continuare în pag. a IV-a)

Excelentei Sale
Dr. KRISTJAN ELDJARN

Președintele Republicii Islanda
REYKJAVIK

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Islanda, îmi este plăcut să 
adresez Excelenței Voastre cordiale felicitări, împreună cu cele mai buna 
urări de prosperitate pentru poporul islandez.

Păstrez o amintire vie despre scurta, dar plăcuta întrevedere cu 
Excelența Voastră, la Bessastadir, din toamna anului trecut.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Românit
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NU AU TRACTOARELE La fabrica de piese
de schimb Filiași

Solemnitatea decorării

ATÎTEA SUPAPE PENTRU
unor constructori FAPTUL

CITĂ MOTORINA SE RISIPEȘTE
An de an, agricultura este înzes

trată cu o bază tehnică materială tot 
mai puternică șl mai modernă, for
mată, în principal, din tractoare și 
mașini agricole. Față de 1955, numă
rul tractoarelor, de exemplu, a spo
rit Cu 541 la sută, fapt ce a determi
nat creșterea volumului de lucrări 
mecanizate de la circa 50 milioane 
hectare arătură normală în 1965 la a- 
proape 70 milioane în 1971. Pentru 
funcționarea tractoarelor cît și pen
tru activitățile ajutătoare (întreți
neri, reparații, rodaje, transporturi 
interne etc.) sînt necesare anual can
tități importante de produse petro
liere — combustibili, carburanți și 
lubrifiant!. Consumul acestora a cu
noscut o curbă ascendentă. Față de 
1955, în 1970 consumul de combusti
bili a crescut cu 524 Ia sută, de u- 
leiuri cu 250 la sută, de unsori con
sistente cu 372 Ia sută etc. O su
mară analiză arată că pe o perioadă 
de zece ani, în unitățile din cadrul 
Ministerului Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Sil
viculturii și Ape
lor, normele de 
consum realizate 
Ia motorină și 
benzină s-au si
tuat permanent 
peste nivelul ce
lor planificate. 
Bunăoară. în anii 
1969 și 1970 față 
de norma de con
sum planificată 
de 10,500 și, res
pectiv, 10,200 kg 
de motorină pe 
h.a.n. s-a realizat 
Pe minister 11,200 și. respectiv, 11,245 
pe un h.a.n. Aceasta înseamnă că la 
volumul de lucrări executat s-a în
registrat o depășire a consumului dc 
motorină de peste 42 000 tone și, res
pectiv, 66 000 tone. Sînt justificate 
aceste depășiri substanțiale de com
bustibil care se repetă matematic de 
la un an la altul, atît la întreprin
derile pentru mecanizarea agricul
turii, cît și la celelalte unități din 
minister 7 La Centrala întreprinde
rilor pentru mecanizarea agriculturii, 
cel mai mare consumator de pro
duse petroliere din cadrul ministe
rului, care înregistrează însă și cele 
mai mari depășiri ale normelor do 
consum, există părerea că acestea 
se datorează în principal unor de
ficiente de planificare și determinare 
a normelor de consum și mai puțin 
din cauza risipei de combustibil.

Această apreciere nu corespunde 
decît parțial realității. Mai mult, ea 

chiar invers: depă- 
de consum se dato- 
deficientelor de nor
mare măsură risipei 
Evident nu vom ne- 
!n agricultură, pen- 
mare sau mai mică.

rea normelor de consum. Bunăoară, 
in foarte puține locuri se utilizează 
schemele de lucru adecvate lucrări
lor efectuate, pentru evitarea de
plasării in gol a tractoarelor, nu 
se țin evidențe zilnice pe tractor 
cu consumul realizat și lucrările exe
cutate, nu se analizează și nu se pe
nalizează depășirea nejustificată a 
normelor de consum șl altele. Sînt 
multe unități în care a devenit un 
fapt obișnuit, „banal", ca unii meca
nizatori să facă transporturi în gol, 
plimbări fără rost, deplasări cu trac
toarele în interes personal, să nu res
pecte itinerarele prevăzute în ordi
nele de lucru. Asemenea manifestări 
sînt încurajate și prin atitudinea de 
toleranță din partea conducerilor 
unor unități. Nici din partea organi
zațiilor de partid și de sindicat din 
S.M.A. și I.A.S. nu se dă în toate ca
zurile o replică fermă manifestărilor 
care alimentează risipa. Toate a- 
cestea, grevate pe fondul lipsei de 
evidență și ordine fac ca depășirea

justificat sau nejustificat. se dau su
plimentări.

Din discuțiile avute cu specialiștii 
din Ministerul Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii și 
Apelor, cit și cu unii specialiști din’ 
producție, a reieșit că pentru solu
ționarea de ansamblu a multiplelor 
aspecte legate de reducerea norme
lor de consum, este necesar să se 
rezolve și o serie de probleme de 
fond, care să permită întocmirea 
unor balanțe reale încă de Ia în
ceputul anului cu necesarul de com
bustibil șl carburanți din agricultură. 
Raportarea in continuare a normei 
de consum Ia hectarul de 
normală, indicator sintetic 
dispărut de mai bine de doi 
evidențele stațiunilor pentru 
nizare, activitatea acestora 
tindu-se acum prin planul de veni
turi și cheltuieli, reprezintă o ano
malie, care deschi'le porțile 
încărcarea normelor de 
Există necorelări

CRAIOVA. (Corespondentul 
„Scînteii", Nistor Țuicu) : La 
fabrica de piese de schimb și 
utilaje forestiere din Filiași au 
început probele, tehnologice la 
utilajele montate pînă în pre
zent. La 1 iulie, fabrica va înce
pe producția unor piese de 
schimb pentru funiculare fores
tiere. fierăstraie mecanice, ga
tere tip „Progresul“-Brăila etc. 
Pînă la finele anului se vor 
produce aici peste 500 tone pie
se de schimb pentru sectorul 
forestier.

Pentru merite deosebite și contri
buția adusă la realizarea unor impor
tante obiective economice, Consiliul 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia a conferit Medalia „A 50-a a- 
niversare a Partidului Comunist Ro
mân" și Medalia Muncii unui număr 
de aproape 600 ofițeri, subofițeri, 
maiștri militari, militari în termen și 
salariați civili care lucrează pe dife
rite șantiere ale economiei naționale. 
La festivitățile care au avut loc în 
sectoarele de lucru ale drumului 
transfăgărășan, distincțiile au. fost în- 
mînate de generalul-colonel Ion Co- 
man, membru al Consiliului de Stat, 
adjunct al ministrului forțelor arma
te și secretar al Consiliului politic 
superior, în zilele de 15 și 16 iunie. 
Tot cu acest prilej, tovarășul Ion Al. 
Popescu, secretar al Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Comunist,

număr de 20 de ute- 
de Onoare a C C. al

a înminat unui 
ciști „Diploma 
U.T.C.".

Solemnitățile
au prilejuit o însuflețită manifestare 
a atașamentului profund al militari
lor față de politica partidului, a voin
ței lor nestrămutate de a participa la 
traducerea în viață a programului e- 
laborat de Congresul al X-lea, de a 
săvîrși noi fapte remarcabile pe 
frontul construcției socialiste, pentru 
întărirea și înflorirea patriei noastre.

La festivități au luat parte gene- 
ral-locotenent Ion Dincă, 
junct de șef de secție la C.C. 
P.C.R., reprezentanți 
cale de partid și de 
ofițeri superiori.

înmînării distincțiilor

prim-ad- 
al 

ai organelor lo- 
stat, generali și

(Agerpres)

arătură 
care a 
ani din 

meca- 
reflec-

TRANSFĂGĂRĂȘANUL
(Urmare din pag. I)

DIVERS

In ce direcții trebuie acționat 
PENTRU A SE AJUNGE LA UN 

CONSUM RAȚIONAL DE COMBUS
TIBIL In unitățile agricole

ar trebui luată 
șirea normelor 
rește mal puțin 
mare șl într-o 
de combustibil, 
glija faptul că 
tru o zonă mat ..... .... .......
pentru una sau mai multe unitățk 
pot apărea situații obiective ca se
ceta sau umiditatea excesivă, care 
determină depășirea temporară a 
normelor de consum. La acestea, se 
adaugă, de asemenea, și deficiențele 
semnalate cu privire la planificarea 
și determinarea normelor de consum, 
la care ne vom referi pe parcursul 
analizei. Dar aceste situații slnt de
parte de a explica depășirile sub
stanțiale ale consumului de combus
tibil în agricultură.

An de an, mașinile care intră în 
dotarea agriculturii, în special trac
toarele, se perfecționează continuu. 
Sînt îmbunătățite caracteristicile 
funcționale și se reduc consumurile 
specifice. De asemenea, se îmbună
tățesc condițiile de lucru și de ex
ploatare a agregatelor. Nu-i lipsit de 
importantă nici faptul că permanent 
creste gradul de calificare a cadrelor 
care folosesc tehnica - agricolă, fant 
obiectiv, care contribuie la reduce
rea normelor de consum prin folosi
rea rațională șl eficientă a mașini
lor. Toate aceste elemente pledează 
pentru posibilitatea reducerii treptate 
a normelor de consum în limite op
time. Cum se explică atunci că a- 
cestea se mențin la un nivel ridicat 
cu mult peste cel planificat ? Prin
cipala cauză a depășirii normelor de 
consum pleacă de la risina de com
bustibil ce se face în stațiunile pen
tru mecanizarea agriculturii sau in 
întreprinderile agricole de stat. Acest 
lucru este atestat și de concluziile 
unui control efectuat anul trecut de 
minister, care a scos în evidentă o 
serie de supape larg deschise r'sipel 
de combustibil. Prima concluzie se 
referă la fapiul că în foarte mui+e 
unftăfl «e consistă dezordine șî in
disciplină în gospodărirea si econo
misirea produselor petroliere. Atrage 
atenția că pentru o serie de activi
tăți legate de buna depozitare 
manevrare a acestor produse, nu 
xîstă norme elementare care să 
blige Ia folosirea lor rațională, la 
vîtarea oricăror pierderi. Este vorba, 
printre altele, de degradarea benzi
lor superioare prin depozitarea lor 
la un loc cu cele inferioare, elibera
rea și manipularea produselor petro
liere cu măsuri necalibrate și chiar 
uneori cu găleata, eliberarea produ
selor din depozite fără forme le
gale. inventarieri formale, înregis
trarea în foile de parcurs a unor 
distante mai mari ca cele efectuate, 
lipsa de evidentă la eliberarea com
bustibilului și lubrifianților etc. Pe 
lîngă acestea, chiar acele prevederi 
obligatorii pentru buna manipulare 
și folosire a carburanților nu se res
pectă și nu se aplică în toate uni
tățile. fapt ce Încurajează risipa și 
determină în ultimă instanță mări-

si 
e- 
o— 
e-

ne justificată " a normelor de consum 
să se perpetueze de la un an la altul.

Este foarte bine că plecînd de la 
aceste cauze ministerul a dat o serie 
de instrucțiuni pentru înlăturarea 
lor ; dar ele nu vor prinde viață dacă 
nu se va trece la măsuri ferme, in
clusiv de sancționare a celor ce se 
fac vinovați de risipă. Rezultatele 
după primul trimestru din acest an 
dovedesc că supapele risipei de com
bustibil sînt departe de a fi fost în
chise. Numai la Centrala I.M.A. nor
ma de consum la motorină a fost 
depășită cu 0,176 kg la h.a.n., ceea ce 
corespunde unui consum suplimentar 
de aproape 750 tone. Atrage atenția 
situația unor județe care cu greu ar 
putea justifica depășirea cu 1—2 kg 
Ia h.a.n. a normei de consum plani
ficate numai prin condițiile grele de 
lucru. Bunăoară, în județul Bihor, de 
la 11,400 kg pe h.a.n plan, s-au reali
zat 13,072 kg, Botoșani de la 11,750 
kg — 14,277 kg, Suceava de la 
11,900 kg — 13,048 kg, Satu-Mare de 
la 11,000 kg — 12,103 kg etc. Faptul 
că nu condițiile de lucru mai grele 
sînt cauzele depășirii normelor de 
consum este demonstrat de exemplul 
județelor Ialomița și Ilfov, care au 
aceleași tipuri de sol și au benefi
ciat în această primăvară de condiții 
meteorologice similare. Astfel, în 
timp ce județul Ialomița prin redu
cerea normei de consum realizează pe 
primul trimestru o economie de circa 
900 tone motorină, județul Ilfov, prin 
depășirea normelor, consumă peste 
prevederi aproape 400 tone moto
rină.

Chiar în cadrul acelorași județe, se 
întîlnesc diferențieri mari privind 
normele de consum de la o stațiune 
pentru mecanizarea agriculturii la 
alta. Județul Olt se încadrează pe pri
mul trimestru in limita normei de 
consum planificate. Dar, din cele 34 
stațiuni pentru mecanizare, deși multe 
au realizat economii, sînt destule 
care au depășit norma de consum 
cu 3,4 și chiar 5 kg la h.a.n. Este 
cazul S.M.A.-urilor Verguleasa, Alu- 
nișu, Bobicești, Dejești și altele. A- 
ceste fapte demonstrează că nu peste 
tot există o preocupare suficientă 
din partea mecanizatorilor, specialiș
tilor și a organelor de îndrumare și 
control, pentru reducerea normei de 
consum în limitele planului.

Ce trebuie întreprins pentru redu
cerea normelor de consum în limite 
optime ? în primul rînd. așa cum 
subliniam, trebuie să se pună ordine 
în sistemul de evidență, la nivelul 
fiecărei unități și formațiuni de lu
cru.

Se impune apoi ca organele agri
cole județene, Centrala I.M.A. să 
exercite un control mai atent, pînă 
la amănunt, asupra modului cum 
este gospodărit combustibilul. Prin 
aceste măsuri, să se instaureze în 
fiecare unitate o' atitudine responsa
bilă față de economisirea produse
lor petroliere, sarcină de mare im
portanță în ansamblul măsurilor 
pentru reducerea continuă a cheltu
ielilor de producție, pentru ieftinirea 
continuă a produselor agricole. în 
același sens. în munca politică-edu- 
cativă a organizațiilor de partid, în 
activitatea sindicatelor din S.M.A. și 
I.A.S. se cere să ocupe un loc mai 
important ca pină acum stimularea 
inițiativelor menite să reducă con
sumurile, combaterea manifestărilor 
de indisciplină în folosirea cu ne- 
chibzuință a carburanților, să creeze 
un climat de răspundere în fiecare 
formațiune de lucru pentru folosirea 
judicioasă a tractoarelor, evitarea 
deplasărilor în gol, a călătoriilor 
fără rost, care, așa cum subliniam, 
sînt una din supapele importante 
deschise risipei. De asemenea, tre
buie combătută energic mentalitatea 
existentă chiar la unii conducători 
de unități care nu-și fac griji atunci 
cînd depășesc consumul în mod ne
justificat. Ei știu : cum-necum tot 
vor primi combustibil, deoarece trac
toarele trebuie să meargă, ca atare.

■ pentru 
de consum, 

între indicatorii 
de plan. Pe de o 
parte se urmăreș
te planul de veni
turi și cheltuieli 
dat prin plan de 
stat, și în func
ție de care se 
face salarizarea 
lucrătorilor dm 
S.M.A. și, pe de 
altă parte, se ur
mărește consu
mul de combusti
bil raportat la vo
lumul de lucrări 
transformat în 
h.a.n., care nu 
plan de stat. Dinmai este dat prin 

această cauză, hectarele de arătură 
normală nu apar în evidența primară 
a S.M.A.-urilor, făcînd imposibilă ve
rificarea modului cum s-a ajuns la 
un anumit volum de h.a.n. Aceasta 
permite potrivirea normei de con
sum în raport cu volumul de com
bustibil consumat. De aici apare ne
cesitatea ca norma de consum să fie 
direct legată de eficiența activității, 
de nivelul și costul producției, care 
să stimuleze preocuparea mecaniza
torilor pentru reducerea și încadra
rea ei în limitele planului. Este deci 
necesar ca speciaiiștii din Ministe
rul Agriculturii, Industriei Alimen
tare. Silviculturii și Apelor și din 
Uniunea națională a cooperativelor 
agricole de producție, direct inte
resate în reducerea costului lucrări
lor efectuate de S.M.A., să găsească, 
cu ajutorul specialiștilor din produc
ție, modalități de stabilire a unor 
norme care să exprime corect ne
cesarul de consum pentru executa
rea fiecărei lucrări.

Pierderile de combustibil provoca
te de depășirea normelor de consum 
atîrnă greu nu numai in balanța 
unităților agricole, dar si pe econo
mia națională. Suplimentările mari 
de combustibil cerute de agricultură, 
mare parte provenind din depășirea 
normelor, creează pe ansamblu 
greutăți atît în aprovizionarea altor 
sectoare de activitate, cit și la ex
port. De aceea, orice acțiune meni
tă să contribuie la înlăturarea risi
pei, la reducerea normelor de con
sum este în interesul scăderii costu
lui producției agricole. în interesul 
economiei în ansamblu.

Incj. Aurel PAPADIUC

Muntele se împotrivește 
strașnic. Umblă o vorbă pe 
aici : pui un sac de azotat 
de amoniu și ies două căști 
de praf ! Astă-iarnă, o sub
unitate s-a bătut o lună de 
zile cu o creastă prin care 
trebuia să taie făgaș. Une
ori, înainta doar o jumătate 
de metru pe zi ! Locului 
i-au spus poarta geniștilor. 
Se întîmplă și altfel. După 
ore, uneori chiar zile, de la 
o explozie, pornește din se
nin o avalanșă de pietre sau 
se prăvale vreun bolovan 
enorm. Pe cînd urcam cu 
mașina spre cabana Bîlea- 
Cascadă, un asemenea bolo
van, de 30—40 de tone, se 
desprinsese din rădăcina 
sa de deasupra' unei ser
pentine pentru a poposi pe 
serpentina de dedesubt. Un 
artificier tocmai se pregă
tea să-l pulverizeze. De a- 
ceea și măsurilor de secu
ritate li se acordă primor
dialitate.

Colonelul Mazilu Nicolae, 
exprimînd mîndria sa și a 
unității pentru opera ce o 
înfăptuiesc, spunea că se 
va redacta un registru isto
ric (aceasta este denumirea 
cronicilor regimentelor), în 
care vor fi menționați oa
menii care s-au impus la a- 
ceastă construcție și vor fi 
înfățișate faptele de seamă. 
Cred că va fi plină de di
ficultăți selecția pe care o 
presupune. Sînt aici, pe Va
lea Bîlei, militari de vîrste 
și formații deosebite. Con
fruntați cu o lucrare ale că
rei proporții și dificultăți îi 
supun unor încercări prin 
care n-au mai trecut pină 
acum, unii își confirmă bio
grafii, imbogățindu-le tot
odată. alții abia se desco
peră. lată-i pe acești ofițeri 
cu ani îndelungați de sta
giu — locotenent-colonel 
Florian Gavrilă, al cărui ba
talion are rolul deschideri
lor, maiorul Ion Soare, co
mandantul batalionului ce 
lărgește drumul, avi nd pon
derea cea mai mare în în
deplinirea planului, locote- 
nent-colonelul Udrea Ilarie, 
care răspunde de definiti-

vări. Primul, un bărbat ma
siv, hotărît, are o știință a- 
nume a dirijării forțelor și 
mijloacelor și o voință dîr- 
ză. care aici, între piatră și 
cer, se transmit pînă la ul
timul om. La cei 41 de ani 
pe care îi are, se cheltu
iește neobosit de la o sub
unitate la alta, de la o cotă 
Ia alta și știe să se bucure 
de fiecare împlinire. („A 
fost un flanc stîncos care 
se încăpățîna să ne reziste. 
Am venit cu două echipe 
din sensuri diferite. Zi
ceam : azi îl rupem. Dar la 
sfîrșitul zilei vedeam că mai 
e de tras. Ziceam iar : inli
ne îl rupem. Dar nici a 
doua zi nu izbuteam... Cînd 
s-a terminat, l-am luat pe 
cei doi buldozeriști, soldații 
Tocitu și Mihalache, și 
ne-am cinstit c-o țuică"). 
Al doilea din ofițerii nu
miți mai sus este un pasio
nat ai acurateței operațiuni
lor și al dizlocărilor masive 
cu minimum de exploziv. 
(..Cea mai frumoasă zi ? 
Cînd am derocat cu subuni
tatea 3 000 metri cubi*). Cu 
ostașii săi a muncit la iri
gații. a săpat fintîni pentru 
subunitățile de grăniceri. 
„Ostași și ofițeri, mi-a spus, 
am îndrăgit ceea ce facem 
aici. Cu eforturile sîntem 
obișnuiți. Instrucția în ba
talionul nostru e grea, con
struim drumuri și poduri 
de lemn. In ianuarie, cînd 
am venit aici, ajunsesem la 
calificativul de bine pentru 
aprilie. Mai greu este pen
tru neveste și copii. Am o 
fetiță în clasa a 3-a. Cînd 
mă vede pe acasă e sărbă
toare. Mă tot întreabă cînd 
terminăm. Și aici mai e de 
lucru...". Al treilea, mai de 
curînd pe șantier, se zbate 
să cuprindă multitudinea de 
obligații ale batalionului 
său începînd de la balastie
ra de la Olt și fabrica de 
cherestea încropită la Glă- 
jărie pînă la lucrările de 
artă — ziduri de sprijin, 
poduri, podețe, viaducte.

La fiecare din cei trei co
mandanți am întîlnit ace
lași sentiment plenar că 
participă la o înfăptuire 
durabilă, care va rămîne.

E. de altfel, un sentiment

generai. Cei tineri îl în
cearcă și ei. cu temperatura 
vîrstei. Locotenentul-major 
Mamolea Dorin e pe șan
tier din noiembrie anul tre
cut, subunitatea lui are ia 
activ vreo 50 000 mc de de- 
rocărl, printre care și cele 
de la „poarta geniștilor". 
Ofițer din 1966, găsește că 
experiența pe care o dobîn- 
dește aici ca om, coman
dant și constructor de 
muri merită întreaga 
ruire.

în cronica despre care 
pomeneam vor fi, desigur, 
însemnări și despre loco
tenentul-major Iancu, se
cretarul unei organizații de 
partid — o prezență caldă, 
de un entuziasm molipsitor, 
și despre locotenenții 
Covaci, Pop, Trif, din ulti
ma promoție, care aici fac 
primii pași în carieră — și-i 
fac cu un optimism și o e- 
nergie, cu o bucurie a mun
cii și o apropiere de ostași 
care le-au atras mai mult 
decît respectul, și despre 
sublocotenenții Bar și Ier- 
coșan... (In curînd va începe 
asaltul unei alte fortărețe 
stîncoase. Bar insistă să i se 
acorde lui misiunea de a fi 
în prima linie a acestui asalt. 
Iercoșan, fost contabil, de
venit ofițer de infanterie, 
își dobîndește, la școala 
șantierului, merite de ge- 
nist). Și despre maistrul 
Satmari. mecanic, îndrăzneț 
în soluții și acțiune, fără o- 
dihnă, mereu acolo unde e 
nevoie de el...

Am fost impresionat de 
rezonanța pe care o au nu
mele unor ostași. Despre 
unii dintre buldozeriști 
(„...în fiecare minut își pun 
viața în pericol...", spunea 
colonelul Mazilu), am mai 
consemnat cite ceva și-mi 
pare rău că spațiul nu-mi 
îngăduie să aștern faptele 
celorlalți, ale lui Natiuc, 
Blaj, Suru, Pătroi, Neguț, 
ale mecanicilor feluritelor 
utilaje — Diaconescu, Trum, 
Andronache, Amăriucăi, 
Gurguț, Șoarece, ale tutu
ror temerarilor de la manșe 
și volane. O pleiadă de ser
genți — Secu, Dabu, Ghibu, 
Mirică. Negotei, Ibraș, Si- 
laghi, Dăian, numeroși sol
dați — Pîrvan, Casier, Bi-

dru- 
dă-

coli, ca să citez doar 
cîțiva, infanteriștii căpita
nului Popa, veniți aici ca 
Întărire, și încă mulți alții 
au întipărit și întipăresc pe 
traseul transfăgărășan ceva 
din ființa lor.

Sergentul Negotei Gheor- 
ghe a scris aceste însemnări 
într-un caiet în care se vor 
aduna impresiile tuturor ce 
vor fi trecuți în rezervă :

...In unitate am obținut 
rezultate bune la instrucție 
și la trageri. Am venit pe 
acest șantier la data de 16 
aprilie 1970. Prima dată, 
mi-a venit să pling cînd 
am văzut condițiile foarte 
grele și mai ales timpul 
foarte urît, cu ploi și nin
soare. Am lucrat la taluza- 
tul drumului... timp de 
două săptămini, după aceea, 
la Bîlea-Cascadă. Am În
ceput un lucru mai greu... 
cu materiale explozive... 
Mi-a fost frică la început, 
dar, ajutat de tovarășul lo
cotenent Stanciu, m-am o- 
bișnuit... Am lucrat pînă la 
6 august la traseul de Ia 
Piatra-Albă pină la caba
nă. după aceea, împreună 
cu echipa mea, am muncit 
la un alt traseu. Piatra 
Albă—Bîlea Lac. Aprovizio
narea se făcea greu... funi- 
cularul se strica de multe 
ori, trebuia să mergem jos 
în tabără să aducem ali
mente cu spatele, noaptea, 
ziua... Toate au trecut acum 
și. după deschiderea dru
mului. situația s-a îmbună
tățit... Aș dori ca și cei care 
mă vor schimba să-și dea 
seama de importanța aces
tui drum și să 
cu tot elanul.

★
De curînd, la 

la Bîlea-Cascadă 
adus aparatul de proiecție. 
S-a prezentat „Rlo Bravo". 
Suspens. Lupte. Eroi.

Artificieri. buldozeriști, 
șoferi, toți cei care cioplesc 
transfăgărășanul în stîncă, 
la margini de prăpăstii, au 
urmărit secvențele cu su
fletul la gură. Mi se pare 
că această uimire în fața 
aventurilor derulate pe o 
pînză este unul din faptele 
cele mai neașteptate ale 
oamenilor de pe șantier.

Drum peste 
Ghimbav

Deși nu măsoară decît aproxi
mativ 10 km, cheile Ghimbavu- 
lui, presărate aproape la tot pa
sul de cascade și torenți, rămi- 
neau greu accesibile turiștilor. 
Atrași de frumusețea acestui 
peisaj, mai mulți elevi de la 
școala generală din Rucăr, con
duși de profesorul Ion Stelea, au 
hotărît să-l integreze în circuitul 
turistic montan. Apelind la sfa
turile unui specialist in con
strucția de podețe — Nicolae 
Jinga — și înarmîndu-se cu u- 
nelte specifice dulgherilor, pio
nierii au reușit să construiască 
pînă acum un număr de 9 podețe 
peste porțiunile cele mai difici
le ale traseului. O dată cu va
canța de vară, echipajul „Ghim
bav" este hotărît să pornească 
din nou la drum pentru a 
bili un traseu direct între 
căr și munții Bucegi.

Garantul... 
garantat!

sta- 
Ru-

După ce făcuse un împrumut 
la banca agricolă din Brănești 
(Ilfov), Ștefan Costache din co
muna Belciugatele — așa după 
cum am mai relatat la această 
rubrică — a fost ucis și jefuit la 
întoarcerea spre casă de consă
teanul său Gheorghe Ilie, care se 
oferise să-i servească drept ga
rant. La scurt timp, asasinul a 
fost descoperit ți arestat. Zilele 
trecute, in fața a numeroși să
teni, in comuna Belciugatele a 
avut loc procesul penal. Prin 
sentința pronunțată de tribunalul 
județean Ilfov. Gheorghe Ilie a 
fost condamnat la 20 de ani în
chisoare. Avind în vedere gravi
tatea faptelor comise, instanța a 
mai adăugat la sentință un spor 
de 5 ani, astfel că garantului i 
s-au garantat 25 de ani închi
soare.

Semnul
mirării

muncească

tabăra de 
a putut fi

Examen la întreprinderea de 
gospodărie comunală Dîmbovi
ța. Examinați — 71 de șoferi. 
Disciplina — cunoașterea regu
lilor de circulație. Rezulta
tele : promovați — doi ; ne
promovați — 69 ! Asta poate încă 
n-ar fi de natură să ne mire. 
Toți cei 69 circulă însă pe drumu
rile publice și transportă cîteva 
mii de muncitori ! Ce e de făcut 
în această situație ? Să apară pe 
autobuze semnul mirării ? Sau 

pună conducerea întreprin- 
semnul întrebării ?

să-și 
derii

O herghelie 
traversează 
oceanul
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Campionatele europene de box de la Madrid ACTUALITATEA LA FOTBAL

9 PUGILIȘTI ROMÂNI
IN SEMIFINALE

• ASEARĂ S-AU CALIFICAT POMETCU, ANTONIU, GYURFI, 
CUȚOV, NĂSTAC Șl STUMP • FINALIȘTII VOR FI 

CUNOSCUȚI ASTĂZI

Metalul a învins pe Dinamo

nimic senzațional...
5

Noi mărci de oțeluri cu caracteristici superioare
ment în plus, manga- 
nul. Acesta 
caracteristici 
superioare, 
posibilitatea 
torilor să 
Însemnate 
Noul sortiment de oțel 
este foarte solicitat pe 
șantierele tării, can
tități însemnate livrin- 
du-se la întreprinderea 
de construcții și monta
je siderurgice Galați, 
întreprinderea de apro
vizionare a Capitalei, 
întreprinderea de pre-

Gama produselor u- 
zin-ei „Laminorul" din 
Brăila a fost îmbogă
țită. în ultimii ani, cu 
160 de profile și tipo- 
dimensiuni noi. 
numărul mărcilor 
oțeluri a ajuns la 120. 
Inginerul șef al uzinei, 
Marian Stănescu, »ne-a 
vorbit despre asimi
larea noii mărci de o- 
țel-beton cu profil pe
riodic : „Noul sorti
ment este un oțel slab 
aliat, In compoziția că
ruia apare, ca un de

iar 
de

îi asigură 
mecanice 
dindu-le 

construc- 
realizeze 

economii.

fabricate din beton 
Brașov, întreprinderea 
de aprovizionare cu 
materiale București 
etc.

In prezent se fac 
studii și experiențe 
pentru asimilarea, în 
viitor, a laminării u- 
nor oțeluri anticorozi- 
ve. refractare, inoxida
bile. silicioase. oțeluri 
de scule etc, care vor 
oon-tribui în mare 
sură la reducerea 
portului de astfel 
oteluri.

i
*

*

Ultimele gale din cadrul sferturi
lor de finală ale campionatelor eu
ropene de box de la Madrid au ofe
rit spectatorilor și specialiștilor (cî
teva partide le-am putut urmări și 
noi, în țară, prin intermediul tele
viziunii) bune prilejuri de a-1 cu
noaște, cum s-ar spune „cu un ceas 
mai devreme", pe candidații cei mai 
autorizați la titlurile continentale ale 
categoriilor pană, semiușoară, ușoară, 
mijlocie mică, mijlocie și semigrea.

In prima gală, cei trei pugiliștl 
români care au urcat ringul au re
alizat succese concludente, calificîn- 
du-se in semifinale. Gabriel Pometcu 
(categoria pană) a obținut victoria 
prin K.O. în repriza secundă în fața 
italianului Carrara. Trimis la podea 
încă din primul rund, ca urmare a 
unui croșeu la bărbie expediat de 
Pometcu, Carrara se află în evidentă 
dificultate și în rundul următor ; la 
o nouă lovitură puternică, el cade și 
nu mai poate relua lupta... Ad
versarul lui Pometcu în semifinale 
va fi tînărul polonez Ryszard Tom- 
ezik, care aseară a produs cea mai 
mare surpriză a campionatelor. în- 
trecîndu-l — și deoi eliminîndu-1 pe 
sovieticul Valeri Sokolov. campion 
olimpic la Mexico. La categoria se- 
miusoară, Vasile Antoniu l-a între
cut pe vest-germanul Peter Hess, un 
boxer cu multă experiență. In semi
finale Antoniu va boxa cu maghia
rul Laszlo Orban, învingător aseară 
în fața irlandezului Nash. O victorie 
clară (decizia arbitrilor judecători : 
4—1) a înregistrat și Ion Gyorfi în 
dauna lui Dieter Kottysch (R.F.G.), 
la categoria mijlocie mică. Adversa
rul în semifinale al pugilistului nos
tru va fi Valeri Tregunov (U.R.S.S.), 
campion european în 1969. la Bucu
rești. Tregunov l-a întrecut aseară 
pe irlandezul Doherty.

In gala de noapte au urcat în ring 
și ceilalți trei pugiliști români cali
ficați în sferturi de finală. La categ. 
ușoară, Calistrat Cuțov a avut de

De 
doi

înfruntat pe bulgarul Stoicev. 
talie și stil foarte apropiate, cei 
boxeri s-au angajat chiar de la pri
mul gong în schimburi de lovituri 
dure. După două runduri Cuțov avea 
un foarte ușor avantaj. Finalul a fost 
epuizant. Cuțov este declarat învin
gător cu 4—1. In semifinale, îl va în- 
tilni pe danezul Sivebaek.

Campionul nostru la mijlocie, Alee 
Năstac, a avut în persoana francezu
lui Dufour un adversar e drept fără 
experiență, dar foarte ambițios, cu 
gardă inversă. Boxerul nostru este 
net superior ; chiar în prima repriză 
îl trimite la podea pentru 8 secunde 
pe Dufour. în a doua, francezul 
este, de asemenea, K.D., în vădită 
inferioritate. Cu 15 secunde înainte 
de gongul final al reprizei secunde, 
arbitrul îl abandonează pe francez, 
lupta devenind complet inegală. In 
semifinale, Năstac îl va întîlni pe 
finlandezul Virtanen, declarat în
vingător la puncte în fața olandezu
lui Koopmans. Fapt curios — Vir
tanen fusese numărat în primele 
două runduri ; revenirea lui a fost 
însă impresionantă.

înainte de limită se încheie și par
tida lui Horst Stump (la categoria 
semigrea) cu norvegianul Skog. In 
rundul doi, Skog a fost numărat. „Is
toria" se repetă și în rundul trei. Ar
bitrul de ring intervine apoi, oprind 
meciul, superioritatea Iui Stump fi
ind categorică : norvegianul este 
grogy în picioare. Adversarul lui 
Stump în semifinale va fi iugoslavul 
Parlov, aseară cîștigător la puncte la 
polonezul Januszek.

în semifinale deci 9 boxeri români: 
în afara celor menționați mai sus, 
și-au mai cîștigat acest drept (prin 
Victoriile realizate în galele de marți 
seara): Aurel Mihai (categ. semimus- 
că), Constantin Gruiescu 
Aurel Dumitrescu (cocoș).

(muscă).

Galele semifinale au 
seară. Televiziunea a 
transmiterea în direct 
partide.

loc astă- 
anunțat 

a citorva

Ieri, după cum se știe, au avut loc 
la București și Cluj, primele partide 
semifinale din cadrul „Cupei Româ
niei". Pe stadionul „Giulești", în 
fața a circa 8 000 de spectatori, s-au 
întîlnit Metalul București, ocupantă 
a unei poziții de mijloc in clasamen
tul seriei I a diviziei B, și lidera 
divizionarelor A, Dinamo București. 
Privit prin această prismă — dife
rența evidentă de valoare și palma
res dintre cele două formații — re
zultatul înregistrat ieri (1—0 pentru 
Metalul) apare fără îndoială surprin
zător. Cum însă dinamoviștii și-au 
cam învățat suporterii cu asemenea 
eșecuri în ultima vreme, înfrîngerea 
de acum a lui Dumitrache, Dinu, 
Doru Popescu, Radu Nunweiller și 
a colegilor lor nu are nimic senza
țional. De reținut este faptul că 
unicul gol al meciului (marcat de 
Stan) a intrat în poarta dinamovistă, 
in care a apărat Cavai, în minutul 
3 al partidei.

La Cluj, în cealaltă semifinală 
Universitatea Cluj — Steaua Bucu
rești 2—2. Meciul a fost deosebit de 
animat, dominarea aparținînd in 
ceva mai mare măsură fotbaliștilor 
clujeni. Ei au deschis scorul în min. 
7 (prin Adam), dar egalitatea a sur
venit după numai trei minute, prin 
golul înscris de Marcu. Entuziasmul 
publicului, plus ambiția fotbaliștilor 
clujeni de a beneficia de avantajul 
terenului propriu, au dus la un nou 
gol marcat în poarta oaspeților. Au
torul lui : Uifăleanu (min. 26). Con-

ducînd cu 2—1 Universitatea a avut, 
probabil, impresia că și-a asigurat 
victoria. Steaua a revenit puternic 
și cu un sfert de oră înainte de flu
ierul final a egalat, printr-un goi 
splendid, marcat de Dumitriu III.

Returul ambelor semifinale va 
avea loc miercuri 23 iunie în Capi
tală. Metalul—Dinamo se dispută pe 
stadionul „Dinamo", iar Universita
tea Cluj—Steaua, probabil pe stadio
nul „Republicii".

LA HELSINKI

CEHOSLOVACIA
FINLANDA 4-0

De mai multe zile, Hipodromul 
republican de stat din Ploiești 
este gazda unui grup de faimoși 
jochei și antrenori din Ca
nada. Ce i-a determinat pe a- 
cești cavaleri ai cravașei să facă 
un drum atît de lung pină la 
noi ? Am aflat că trăpașii noștri 
sînt de vină. In 1965, unul dintre 
oaspeți, Gordin Gingston, a achi
ziționat, pentru încercare, 13 cai 
pur-singe de la crescătoriile Ru- 
șețu și Dor Mărunt. O dată a- 
junși in Canada, ei au prins aripi 
la picioare. Armăsarul Fazan — 
și nu numai el — bate recorduri 
mondiale și îi mînă pe proprietari 
din nou spre țara noastră. La ora 
aceasta, alți 12 trăpași „aleargă" 
spre Canada, achiziționați în 
urma reuniunilor hipice din ul
timele zile. Totodată, oaspeții au 
mai identificat alți 25 de cal, 
care vor fi livrați la toamnă.

Cu si fără9

pușcă
Paznic de vînătoare la filiala 

județeană Alba, Gheorghe Du
mitru a pornit deunăzi la plim
bare prin pădurea din apropie
rea comunei Lopodea Nouă. Cum 
îi stă bine unui paznic vigilent, 
a luat și arma din dotare cu el. 
Și tot plimbîndu-se dumnealui 
„în interes de serviciu", s-a po
menit deodată că și-a pierdut 
pușca. Acum, cînd se fac cerce
tări pentru găsirea armei, paz
nicul afirmă că știe sigur că a 
pierdut-o... prin pădure. Unde a- 
nume, nu poate însă preciza, în- 
trucit atunci era in stare de 
ebrietate. Nu știm dacă, după 
acest „indiciu", cercetările vor 
fi mai fructuoase. Este cert 
insă că paznicul va suporta con
secințele de rigoare.

La Helsinki s-a disputat miercuri 
seara meciul dintre selecționatele 
Finlandei și Cehoslovaciei, contînd 
pentru campionatul european de 
fotbal (grupa I, din care mai fac par
te echipele României și Tării Gali
lor).

Fotbaliștii cehoslovaci au obținut 
victoria cu scorul de 4—0 (2—0), men- 
ținîndu-se în continuare pe primul 
loc al clasamentului grupei, 
marcat : Karko (2), Pollak și 
kovici.

De la un „Joc 
de umbre...“

Au 
Cap-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
BASCHET. — La 

continuat al 5-lea 
baschet al armatelor 
rezultatele înregistrate în a doua zi 
a competiției : U.R.S.S.—R.P.D. Co
reeană 117—69 (68—35) ; Ungaria—
România 90—82 (46—40).

Budapesta a 
campionat de 
prietene. Iată

AUTOMOBILISM. „Raliul Acro
pole" — contînd pentru campionatul 
internațional al râliurilor — s-a în
cheiat cu un net succes al reprezen-

fanților firmei Renault. Primele___
locuri in clasamentul recentului ra
liu, desfășurat în Grecia, pe traseu 
de 3 600 km, străbătuți în 3 zile și 
două nopți — fără oprire, le-au ocu- 

■ pat echipajele Andersson-Hertz și
J. P. Nicolas-Vial, ambele pe auto
mobile Alpine Renault 1600 S. Duri
tatea cursei și implicit performanța 
învingătorilor reies și din faptul că 
din cele 59 de echipaje aliniate la 
start, doar 9 au trecut linia de sosire.

două

De la o vreme, din instalațiile 
secției de acetilenă de Ia Bor- 
zești, dispăreau mari cantități de 
alcool metilic. Unde putea fi fi
sura prin care „se evapora" ? 
Intr-o seară, muncitorii Con
stantin Măzăreanu și Dumitru 
Bîngălău au observat două um
bre care apăreau pe lîngă gardul 
întreprinderii și dispăreau unde
va... în pămînt. De la acest „joc 
de umbre", s-a descoperit o ade
vărată pivniță ascunsă în lo
cul respectiv. N-a trecut 
mult și au fost depistați și pivni- 
cerii. Vasile Antohe și Nicolae 
Iordache din comuna Urechești 
„depozitaseră" aici, în saci de 
polietilenă, 230 litri de spirt, 
furnizat de Gheorghe Bălan, 
care lucra la instalația respec
tivă. Acum, pivnița s-a închis, 
iar cei trei vor intra la răcoare.

Rubricd redactată da :
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînfeii"
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VIZITA DELEGA ȚIEI DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE

ROMÂNE IN R. D. VIETNAM

Tovarășul Nicolae Ceaușescu împreună cu tovarășul Le Duan, prim-secretar al Comitetului Central al Parti
dului celor ce Muncesc din Vietnam, la sosirea în capitala R. D. Vietnam

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și soția sa. Elena Ceaușescu, împreună cu tovarășul Ton Duc Thang în timpul întîlnirii protocolare

RECEPȚIE IN CINSTEA DELEGAȚIEI 
DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE ROMÂNE

La Palatul Prezidențial a avut loc 
o recepție oferită de Comitetul Cen
tral al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam și guvernul Republi
cii Democrate Vietnam în cinstea 
delegației de partid și guvernamen
tale române, conduse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

u Ghirlande de becuri multicolore

Toastul tovarășului

Le Duan

Toastul tovarășului

Nicolae Ceausescu
Stimate tovarășe președinte
Nicolae Ceaușescu
și doamnă Ceaușescu,
Stimate tovarășe președinte 
al Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer,
Stimați tovarăși din delegația 
de partid ți guvernamentală 
română,
Doamnelor și domnilor membri 
ai corpului diplomatic,
Dragi tovarăși și prieteni,
în numele poporului vietnamez, 

al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam și al guvernului Republi
cii Democrate Vietnam, urez un 
călduros bun venit delegației Par
tidului Comunist Român și a guver
nului Republicii Socialiste România 
conduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, în vi
zită de prietenie în R.D. Vietnam.

Noi, vietnamezii, care ne aflăm 
în prima linie de luptă împotriva 
imperialiștilor americani agresori, 
sîntem extrem de emoționați și de 
fericiți de a vă primi, tovarăși ro
mâni, pe dumneavoastră, care ați 
făcut o călătorie de zece mii de 
leghe pentru a ne aduce mesajul 
de solidaritate, de prietenie și de 
sprijin călduros al celor peste 20 de 
milioane de frați români.

în numele Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, al guvernu
lui Republicii Democrate Vietnam 
și al întregului popor vietnamez 
doresc să mă folosesc de acest pri
lej pentru a mulțumi sincer Parti
dului Comunist Român, guvernului 
și poporului român pentru simpa
tia, ajutorul și sprijinul lor prețios 
aduse luptei poporului nostru îm
potriva agresiunii americane, pen
tru salvarea națională și edificarea 
socialismului.

Poporul vietnamez nutrește o 
profundă satisfacție față de reali
zările strălucite pe care poporul 
român, harnic și talentat, le-a obți
nut în construirea socialismului și 
în lupta pentru pace. Sîntem ferm 
convinși că, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, poporul 
român va dqbîndi succese și mai 
mari în opera de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, așa cum s-a hotărît la Con
gresul al X-lea al Partidului Comu
nist Român.

Sîntem foarte fericiți să remar
căm că, în cursul ultimilor ani, re
lațiile de prietenie și colaborare fră
țească dintre Vietnam și România 
s-au consolidat și dezvoltat conti
nuu. Actuala vizită de prietenie în 

dădeau un aspect festiv marelui 
parc al palatului.

La intrarea în sală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a soției sale, 
Elena Ceaușescu, a tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer, a tovarășilor Le 
Duan, Truong Chinh, Fam Van 
Dong, precum și a celorlalți con
ducători de partid și de stat ro

Republica Democrată Vietnam a 
delegației de partid și guvernamen
tale române, condusă de tovarășul 
președinte Nicolae Ceaușescu, va 
contribui cu siguranță la consolida
rea și dezvoltarea mai departe a 
solidarității și a prieteniei profun
de care unesc de multă vreme cele 
două popoare ale noastre.

Lupta poporului vietnamez, a ce
lor trei popoare din Peninsula In
dochina împotriva agresiunii ame
ricane, pentru salvarea națională, 
este, în acest moment, în plin avînt 
victorios. Imperialiștii americani se 
găsesc în fața unei înfrîngeri de 
multă vreme evidentă ; totuși, ei 
se încăpățînează în continuare să 
prelungească și să extindă războiul.

împlinind testamentul sacru al 
veneratului președinte Ho Și Min, 
poporul vietnamez, bizuindu-se pe 
simpatia și sprijinul viguros al 
Uniunii Sovietice, al Chinei și al 
celorlalte țări frățești, precum și al 
popoarelor progresiste din lumea 
întreagă, depune în momentul de 
față toate eforturile pentru a con
tinua cu tenacitate și vigoare răz
boiul de rezistență patriotică împo
triva agresorilor americani pînă la 
victoria totală, îndeplinindu-și obli
gațiile sale naționale și achitîn- 
du-se, în același timp, de datoriile 
sale internaționale. Țin să exprim 
profunda noastră gratitudine pen
tru ajutorul și sprijinul mare și 
eficace al tuturor țărilor frățești și 
prietene din întreaga lume.

în această atmosferă de profun
dă prietenie, propun să toastăm :

Pentru solidaritatea și prietenia 
frățească între poporul vietnamez 
și poporul român !

Pentru solidaritatea țărilor socia
liste și a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, pe 
baza marxism-leninismului și a in
ternaționalismului proletar ’.

Pentru noi succese ale poporului 
român frate în opera de construire 
a socialismului !

Pentru noi succese ale poporului 
vietnamez, ale poporului laoțian și 
ale poporului khmer în războiul de 
rezistență patriotică împotriva a- 
gresiunii americane și în făurirea 
prosperității în țările lor !

în sănătatea tovarășului pre
ședinte Nicolae Ceaușescu și a 
doamnei Ceaușescu !

în sănătatea tovarășului pre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, și a celor
lalți tovarăși din delegație !

în sănătatea membrilor corpului 
diplomatic și a soțiilor lor !

în sănătatea tuturor tovarășilor 
și prietenilor de față 1 _____ 

mâni și vietnamezi, cei prezenți au 
aplaudat cu căldură.

La recepție au participat repre
zentanți ai organizațiilor de masă 
și obștești, generali și ofițeri supe
riori, oameni de cultură și artă.

Au fost prezenți șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Hanoi și 
alți membri ai corpului diplomatic.

La recepție au rostit toasturi to

Stimate tovarășe Le Duan,
Stimate tovarășe Truong Chinh,
Stimate tovarășe Fam Van Dong,
Dragi tovarăși și prieteni,

Este pentru noi o deosebită plă
cere de a vizita — la invitația Co
mitetului Central al Partidului 
celor cg muncesc din Vietnam și a 
guvernului Republicii Democrate 
Vietnam — frumoasa dumneavoas
tră țară, de a ne întîlni cu con
ducerea de partid și de stat, de a 
fi oaspeții eroicului popor vietna
mez. Folosesc acest prilej pentru 
ca, în numele meu și al tovarășei 
mele, al întregii delegații de partid 
și guvernamentale române, să ex
prim Comitetului Central al Parti
dului celor ce muncesc din Viet
nam, guvernului R. D. Vietnam, 
precum și locuitorilor Hanoiului, 
întregului popor vietnamez cele 
mai cordiale mulțumiri pentru 
primirea plină de căldură priete
nească ce ni s-a făcut, pentru a- 
precierile rostite la adresa Româ
niei, a partidului și poporului nos
tru, în aceste manifestați, noi ve
dem o expresie grăitoare a bu
nelor relații existente între 
partidele, țările și popoarele 
noastre, o vie ilustrare a priete
niei și solidarității româno-vietna- 
meze, care, în anii războiului îm
potriva agresiunii imperialismului 
american, s-au dezvoltat și s-au 
întărit și mai puternic. Temelia 
trainică a acestei prietenii o con
stituie faptul că popoarele noas
tre sînt însuflețite de aceeași ideo
logie — ideologia marxist-leninis- 
tă, de aceleași idealuri — făurirea 
socialismului și apărarea păcii.

Stimați tovarăși,

în țara noastră sînt cunoscute și 
se bucură de o deosebită apreciere 
realizările pe care oamenii mun
cii din Republica Democrată Viet
nam le-au obținut, sub conducerea 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, în opera de făurire a o- 
rînduirii noi, socialiste. Știm că 
aceste realizări au fost dobîndite 
în condiții deosebit de grele, cu 
prețul unor uriașe eforturi și sa
crificii. Dorim, de aceea, să feli
cităm din toată inima poporul Re

varășii Le Duan și Nicolae 
Ceaușescu.

Toasturile au fost subliniate în 
repetate rînduri cu vii aplauze.

Conducătorii de .partid și de stat 
români și vietnamezi s-au întreți
nut într-o atmosferă deosebit de 
cordială, atmosferă care a caracte
rizat desfășurarea întregii recepții.

publicii Democrate Vietnam pen
tru eroismul și tenacitatea cu care 
muncește, pentru victoriile pe 
care le-a obținut în activitatea de 
construcție a socialismului și în 
lupta împotriva imperialismului.

Poporul român înțelege lupta 
dumneavoastră de eliberare și 
unificare a patriei, pentru că și el 
a simțit din plin, în decursul în
delungatei sale istorii, ce în
seamnă asuprirea și dominația 
străină, care este prețul libertății 
și independenței. Lupta plină de 
curaj și bărbăție a poporului viet
namez împotriva agresorilor ame
ricani și a marionetelor lor de la 
Saigon, victoriile pe care le obține 
în încleștarea cu un adversar do
tat cu o tehnică militară din cele 
mai modeme demonstrează în
tregii lumi că atunci cînd un po
por se ridică și este hotărît să-și 
apere independența nu există for
țe în stare să-l îngenuncheze, să-i 
răpească dreptul de a trăi în mod 
liber și suveran ! Exemplul 
Vietnamului însuflețește lupta 
de eliberare a popoarelor din 
întreaga lume ! Noi avem deplină 
încredere, dragi tovarăși, că veți 
obține victoria, că va triumfa cau
za voastră dreaptă ! Poporul ro
mân va continua să acorde și în 
viitor Vietnamului luptător între
gul său sprijin politic, moral și 
material.

România susține în mod activ 
cererea legitimă a poporului viet
namez pentru retragerea totală a 
trupelor S.U.A. din această zonă a 
lumii, cere curmarea oricăror ac
țiuni militare împotriva Republicii 
Democrate Vietnam și a celorlalte 
țări din peninsula indochineză ! 
Ne unim glasul cu toți cei care 
cer ca popoarele vietnamez, cam
bodgian și laoțian să fie lăsate 
să-si hotărască ele însele calea 
dezvoltării viitoare, așa cum o 
doresc, fără amestec din afară, 
să-și poată consacra forțele muncii 
de construcție pașnică !

Ca prieteni și tovarăși de luptă 
împotriva imperialismului, pentru 
socialism și pace, noi vă dorim 
din inimă să dați viață cit mai 
curînd împlinirii idealurilor de li
bertate și independență ale po
porului vietnamez, de construire a 
socialismului în Republica De

mocrată Vietnam, pentru reunifi- 
carea pașnică a țării.

Dragi tovarăși,

Angajat cu toate forțele sale in 
lupta pentru îndeplinirea progra
mului elaborat de Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist Ro
mân — care a inaugurat etapa 
făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate în țara noastră 
— poporul român asigură dezvol
tarea în ritm susținut a economiei, 
științei și culturii, înflorirea conti
nuă a patriei.

Muncind și luptînd pentru suc
cesul operei de construcție socia
listă, poporul român își aduce con
tribuția, alături de celelalte țări 
socialiste, la creșterea forțelor so
cialismului, ia întărirea frontului 
antiimperialist, la cauza generală a 
păcii.

Caracteristic lumii de azi este 
procesul de afirmare tot mai pu
ternică a forțelor socialismului, 
democrației și păcii, înrolarea a 
noi și noi detașamente de luptă
tori în marele front al luptei an- 
tiimperialiste, pentru progres so
cial și pace.

Acționînd în sprijinul consolidă
rii și întăririi unității de luptă a 
acestor forțe, partidul și statul 
nostru acordă o atenție deosebită 
relațiilor sale cu toate țările so
cialiste, sprijină lupta de elibera
re a popoarelor, eforturile tinere
lor state pentru dezvoltarea de 
sine stătătoare, își aduce contri
buția la dezvoltarea colaborării 
internaționale, promovînd legături 
cu toate statele lumii, fără deose
bire de orînduire socială, pe baza 
principiilor coexistenței pașnice, a 
respectării independenței și suve
ranității naționale, egalității, nea
mestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc.

Dragi tovarăși,

Cu convingerea că vizita pe care 
o facem în țara dumneavoastră, 
convorbirile pe care le vom avea 
cu conducerea de partid și de stat 
a Republicii Democrate Vietnam 
vor contribui la dezvoltarea și în
tărirea prieteniei și solidarității 
dintre cele două partide și popoare 
ale noastre, permiteți-mi să toas
tez :

Pentru victoria deplină a luptei 
eroice a poporului vietnamez !

Pentru dezvoltarea prieteniei, 
colaborării și solidarității dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Vietnam, 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul celor ce muncesc din Viet
nam, dintre popoarele român și 
vietnamez !

în sănătatea președintelui Re
publicii Democrate Vietnam, tova
rășul Ton Duc Thang !

în sănătatea primului secretar 
al Comitetului Central al Partidu
lui celor ce muncesc din Vietnam, 
tovarășul Le Duan !

în sănătatea președintelui Comi
tetului Permanent al Adunării Na
ționale a Republicii Democrate 
Vietnam, tovarășul Truong Chinh !

în sănătatea președintelui gu
vernului R. D. Vietnam, tovarășul 
Fam Van Dong !

în sănătatea membrilor corpu
lui diplomatic care iau parte la 
acest dineu și a soțiilor lor !

în sănătatea tuturor celor pre
zenți 1

PRIMIRE 
PROTOCOLARĂ

în momentul sosirii la reședința 
oficială, în fața căreia era arbo
rat drapelul de stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu soția, Elena 
(^paușescu, membrii delegației ro
mâne au fost salutați de președin
tele Republicii Democrate Vietnam, 
Ton Duc Thang.

în marele salon a avut loc apoi 

PRIMIRE
DEOSEBIT DE CĂLDUROASĂ

LA HANOI
(Urmare din pag. I)

prima mașină. în următoarea ma
șină se află tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer și Fam Van Dong.

Coloana oficială se îndreaptă spre 
centrul orașului, printre șiruri ne
întrerupte de locuitori ai capita
lei veniți în întîmpinarea delega
ției române. Convoiul de mașini 
traversează podul Long Bien, ar
cuit peste apele maiestuoase ale 
Fluviului Roșu. Hanoiul, oraș erou, 
aduce sub priviri, ca niște acte de 
acuzare la adresa agresorilor impe
rialiști, distrugerile provocate de 
bombardamentele americane. Se 
văd clădiri cu zidurile afumate, va
goane de cale ferată sfîrtecate de 
bombe, rănile adinei din pămînt, 
pricinuite de napalm. Avariat de 
bombardamentele aviației america
ne, podul Long Bien a fost reparat 
grație abnegației, tenacității și pu
terii de sacrificiu a fiilor Vietna
mului, care, dînd o ripostă dîrză 
agresorilor imperialiști, provocîn- 
du-le grele pierderi, desfășoară, în 
același timp, cu succes opera de 
construcție socialistă.

De pe Long Bien se pot vedea si
luetele unor întreprinderi indus
triale care conferă dimensiuni noi 
dezvoltării economice a capitalei.

Pe principalele bulevarde și în 
cele mai importante piețe sînt ar
borate drapele. Pe pancarte roșii 
se poate citi în limbile vietnameză 
și română : „Trăiască în Veci so
lidaritatea și prietenia frățească 
dintre poporul vietnamez și poporul 
român". înfățișarea Hanoiului în
vederează în chipul cel mai suges
tiv sentimentele de profundă prie
tenie, stima și afecțiunea frățeas
că cu care solii poporului român 
sînt așteptați pe pămîntul vietna
mez. Capitala întreagă respiră o 
atmosferă festivă. Sînt amplasate 
ghirlande de becuri și panglici mul
ticolore — podoabe tradiționale 
pentru zilele de sărbătoare ale ora
șului. Frontispiciile multora din
tre clădirile marcante ale orașului 
sînt acoperite de mari panouri, re- 
prezentînd în chip simbolic o tînără 
româncă în costum național, îmbră- 
țișîndu-se cu o combatantă din 
forțele populare de apărare ale 
R. D. Vietnam. Dedesubt, cu litere 
mari, stă scris: „Viet-nam Ru- 
ma-ni doan ket huu nghi —■ Viet
nam — România, prietenie și so
lidaritate". 

o întîlnire protocolară a celor doi 
șefi de stat. Au participat, din 
partea vietnameză, tovarășii La 
Duan, Truong Chinh, Fam Van 
Dong, alți conducători de partid și 
de stat, iar din partea română to
varășul Ion Gheorghe Maurer și 
ceilalți membri ai delegației.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Pe străzile orașului vechi, situat 
pe malul drept al Fluviului Roșu, 
o mare mulțime de oameni agită 
stegulețe ale celor două țări, fac 
semne prietenești cu mîna, ovațio
nează îndelung. în fața reședinței 
oficiale a oaspeților de pe marele 
bulevard Ngo Quyen, din apropie
rea lacului Hoan Kiem, grupurile 
de locuitori ai Hanoiului devin tot 
mal compacte. Răsună urale puter
nice, se scandează pentru prietenia 
româno-vietnameză.

Prin întreaga sa desfășurare, pri
mirea făcută delegației de partid și 
guvernamentale române reprezintă 
o elocventă manifestare a sentimen
telor de trainică prietenie, de soli
daritate internaționalistă, care u- 
nesc pe comuniștii români și viet
namezi, popoarele și țările noastre. 
Dînd expresie acestor sentimente 
calde, dr. Tran Duy Hung, preșe
dintele Comitetului administrativ al 
orașului Hanoi, ne-a declarat: „Sîn
tem deosebit de bucuroși de a avea 
în orașul nostru, pe pămîntul Viet
namului aflat în luptă, o delegație 
română la nivelul cel mai înalt 
care a vizitat vreodată Vietnamul. 
Populația capitalei, și prin ea în
tregul nostru popor, transmite un 
călduros salut oaspeților noștri 
dragi. Sîntem convinși că tovarășul 
Ceaușescu și ceilalți conducători ro
mâni vor avea prilejul să cunoască 
realitățile noastre, să simtă nemij
locit prietenia frățească pe care o 
nutrește față de poporul român po
porul nostru, educat de Partidul 
celor ce muncesc din Vietnam, de 
președintele Ho Și Min. Pentru noi, 
vizita delegației române constituie 
un mare sprijin și imbold în lupta 
noastră pentru respingerea agre
siunii și salvarea națională, pentru 
construcția socialistă a nordului și 
eliberarea sudului. Adresăm scum
pilor noștri prieteni din România, 
locuitorilor Bucureștiului, orașului 
atît de mare și frumos, cele mai 
bune urări de succes în edificarea 
noii orînduiri în patria dumnea
voastră".

Reportajul vizitei a fost 
realizat de
Ion MARGINEANU ' 
Romulus CAPIESCU 
Cornel VIAD
Foto : Anghel PASAT
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PRIMIRI LA VICEPREȘEDINTELE
J

VIZITA DELEGAȚIEI GUVERNAMENTALE 
A R. S. CEHOSLOVACE

VIZITA DELEGAȚIEI GUVERNAMENTALE
A R. P. CHINEZE

CONSILIULUI DE STAT,
EMIL BODNARAȘ

Ambasadorul Australiei
Miercuri dimineața. Emil Bodnaraș, 

vicepreședinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, a 
primit pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Australiei în 
România, Roy Robert Fernandez, în

legătură cu plecarea sa definitivă din 
țară.

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

(Agerpres)

Delegația municipalității orașului Rabat

Delegația guvernamentală a Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, condusă 
de Jan Gregor, vicepreședinte al gu
vernului, președintele părții ceho
slovace în Comisia mixtă guverna
mentală româno-cehoslovacă de co
laborare economică și tehnico-știin- 
țifică, care participă la lucrările celei 
de-a 5-a sesiuni a comisiei, a făcut 
miercuri o vizită în municipiul Pi
tești.

în cursul dimineții, membrii dele
gației, însoțiți de Grigore Bârgăoa- 
nu, vicepreședintele Comisiei guver
namentale de colaborare și cooperare 
economică și tehnică, Nicolae Teo- 
dorescu, secretar general în Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma

il

Cu prilejul desfășurării lucrărilor 
celei de-a V-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale romăno-ceho- 
slovace de colaborare economică și 
tehnico-științifică, ambasadorul R.S. 
Cehoslovace la București, Miroslav 
Sulek, a oferit miercuri seara un di
neu la reședința sa.

Au luat parte Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri.

șini, precum și de Miroslav Sulek. 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, au fost oaspeții Uzinei de 
autoturisme din Pitești. Vizitind sec
țiile de caroserii, vopsitorie, montaj 
general și fabrica de segmenți, mem
brii delegației s-au interesat de pro
cesul de fabricație a autoturismelor 
„Dacia" și au fost informați asupra 
caracteristicilor tehnice și perfor
manțelor acestora.

După-amiază, delegația guverna
mentală a R. S. Cehoslovace a vizi
tat Complexul de piroliză și Fabrica 
de polietilenă din cadrul combina
tului petrochimic.

Seara, delegația s-a înapoiat în 
Capitală.

★

Matei Ghigiu, ministrul construcțiilor 
industriale, Nicolae Ecobescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai conducerii unor minis
tere și instituții centrale economice. 
Erau prezenți Jan Gregor, vicepre
ședinte al guvernului R. S. Ceho
slovace, și membrii delegației gu
vernamentale cehoslovace care par
ticipă la lucrările sesiunii.

Vicepreședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Emil Bodnaraș, a primit, miercuri 
dimineața, delegația municipalității 
orașului Rabat, condusă de Brahim 
Frej, președintele Consiliului muni
cipal al capitalei Marocului, care, la 
invitația Comitetului executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
București, face o vizită în țara noas
tră.

La primire au participat Dumitru 
Joița, prim-vicepreședinte al Comite
tului executiv al Consiliului popular 
al municipiului București, și Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului aface
rilor externe.

Vicepreședintele Consiliului de 
Stat s-a întreținut cu oaspeții într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

Consfătuirea miniștrilor sănătății 
din țările socialiste

Membrii delegației guvernamen
tale a R. P. Chineze, condusă de Li 
Sui-cin, ministrul industriei de ma
șini nr. 1, care se află intr-o vizită 
in țara noastră, au fost marți di
mineața oasneții județului Prahova, 
însoțiți de Ștefan Ispas, secretar ge
neral în Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, membrii dele
gației guvernamentale chineze au 
vizitat uzina „1 Mai“ din Ploiești, 
unde au fost întâmpinați de Ilie 
Cîșu, prim-secretar al Comitetului 
județean Prahova al P.C.R., de cadre 
de conducere ale Centralei industriale 
de utilaj petrolier și ale uzinei. în 
principalele secții vizitate. oaspeții 
au luat cunoștință de procesul teh
nologic modern, de modul de orga
nizare a muncii. Membrilor delega
ției le-au fost prezentate, de aseme
nea, o serie de produse destinate 
exportului în Republica Populară 
Chineză, o instalație de foraj 
3 DH-250 pentru mare adîncime. 
precum și prevenitoare de erupție 
de mare putere, cu care uzina plo- 
ieșteană va fi prezentă la expoziția 
ce se va deschide în curind la Pe
kin. Ministrul chinez a apreciat ca
litatea produselor uzinei, nivelul 
tehnic ridicat al uzinei și a felicitat 
colectivul unității pentru realizările 
obținute. A fost vizitată apoi Uzina 
mecanică de la Plopeni.

La Sinaia, Ilie Cîșu, prim-secre
tar al Comitetului județean Prahova 
al P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, a oferit un dejun 
în onoarea oaspeților.

Continuîndu-și călătoria spre Bra
șov. oaspeții chinezi, însoțiți de 
Alexandru Mărgăritescu, adjunct al 
ministrului industriei construcțiilor 
de mașini. au vizitat localitățile 
Bușteni, Azuga și Predeal.

în cursul după-amiezii, membrii 
delegației au fast oaspeții construc
torilor de autocamioane din Brașov, 
unde au fost salutați de Constantin 
Cîrțînă, prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc de partid, primarul 
municipiului, și ing. Gh. Trică, di
rector general al Centralei indus
triale pentru autocamioane și trac
toare.

în principalele sectoare ale uzinei, 
care a livrat recent un nou lot _de 
autocamioane în R. P. Chineză, 
membrii delegației au luat cunoștin
ță de procesul de fabricație.

După o scurtă vizită prin oraș, 
membrii delegației au participat la 
un dineu oferit în onoarea tovarășu
lui Li Sui-cin de tovarășul Constan
tin Drăgan, membra al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Brașov al P.C.R.

Participant la cel de-al III lea colocviu 
consacrat problemelor securității 

și cooperării in Europa

Miercuri au continuat în Capitală 
lucrările celei de-a XII-a Consfă
tuiri a miniștrilor sănătății din țări 
socialiste.

Ordinea de zi a cuprins referate 
privind bolile cronice ale aparatului 
respirator. Totodată, au continuat 
discuțiile șefilor delegațiilor partici
pante pe diverse probleme de colabo-

rare între țările socialiste în domeniul 
sănătății publice.

★
în cursul după-amiezii, șefii dele

gațiilor și specialiștii au vizitat Spi
talul de copii „Emilia Irza".

Seara, participants au asistat la 
un concert susținut de orchestra și 
corul de cameră al medicilor din 
București.

Sesiune științifică 
consacrată centenarului 

nașterii lui Nicolae lorga

Vicepreședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Emil Bodnaraș, și prim-vicepreședin- 
tele Consiliului de Miniștri, Ilie Ver- 
deț, au primit, miercuri la amiază, 
la Consiliul de Stat, pe partlcipanții 
la lucrările celui de-al III-lea Coloc
viu european cu tema „Conferința 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa : etape, proceduri, conținut", 
organizat la București, în aceste zile, 
sub egida Asociației de Drept Inter
național și Relații Internaționale din 
România (A.D.I.R.I.).

La primire au luat parte Miron 
Constantinescu, președintele Acade
miei de Științe Sociale și Politice, 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, Nicolae Ecobescu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Traian Ionașcu, președintele 
A.D.I.R.I.

în timpul Întrevederii, în conver
sațiile care s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, au fost abordate 
probleme privind rolul conferinței 
europene in procesul de edificare a

securității — conținutul și scopurile 
acesteia, aspecte ale pregătirii șl or
ganizării ei practice — precum și 
contribuția pe care sînt chemați să 
o aducă oamenii de știință la așezarea 
relațiilor între state pe baza princi
piilor fundamentale ale dreptului in
ternațional, la instaurarea unui cli
mat de destindere, încredere și largă 
colaborare între popoarele și țările 
continentului nostru.

Oaspeții și-au exprimat mulțumirea 
de a fi avut posibilitatea să participe 
la lucrările celui de-al III-lea Co
locviu al A.D.I.R.I. Ei au făcut refe
riri la dialogul deschis, constructiv, 
angajat cu prilejul colocviului, pe o 
temă atît de actuală a vieții politice 
internaționale. Participant!! au apre
ciat, în mod deosebit, inițiativele și 
acțiunile întreprinse de România 
pentru stabilirea și dezvoltarea nor
mală, pașnică, a relațiilor dintre sta
tele europene, pentru înfăptuirea de
zideratului comun al popoarelor de 
pe continent — întărirea păcii, secu
rității și colaborării.

Cronica zilei

întoarcerea în Capitală a delegației 
Comitetului Central al P.C.R.

care a participat la lucrările Congresului P.P.R.M,

Miercuri seara s-a înapoiat în Ca
pitală delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Mihai 
Gere, membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., care a participat la lucrările 
Congresului al XVI-lea al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol.

Din delegație au făcut parte tova
rășii Gheorghe Blaj, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean Maramureș al P.C.R.,

și Sandu Ion, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în R.P. Mongolă.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întîmpinată de to
varășii Vasile Patilineț, membru su
pleant al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Nicolae Guină, 
șef de secție, și Dumitru Lazăr, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

A fost prezent Buyanghiin Bud, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. P. Mongole la București.

Consiliul Executiv al Asociației de 
drept internațional și relații interna
ționale — A.D.I.R.I. — a oferit, 
miercuri seara, un cocteil în onoarea 
participanților la lucrările celui de-al 
III-lea Colocviu european cu tema 
„Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa : etape, proce
duri, conținut".

Au luat parte Mircea Malița, 
ministrul învățămîntului, Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Traian Ionașcu, pre
ședintele A.D.I.R.I., alți membri ai 
conducerii A.D.I.R.I., oameni de 
știință, funcționari superiori din 
M.A.E., ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

*
Miercuri, adjunctul ministrului a- 

facerilor externe, Vasile Gliga, l-a 
primit pe Einar Ansteensen, directo
rul general al Direcției afacerilor po
litice din Ministerul Afacerilor Ex
terne al Norvegiei, care se află în
tr-o vizită în țara noastră.

Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb de vederi privitor la unele 
probleme de relații bilaterale și a- 
supra unor probleme internaționale 
de interes comun.

★

Delegația municipalității orașului 
Rabat, condusă de Brahim Frej. pre
ședintele Consiliului municipal al 
capitalei Marocului, care, la invita
ția Comitetului executiv al Consiliu
lui popular al municipiului București, 
a făcut o vizită în țara noastră, a pă
răsit, miercuri după-amiază Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de Dumitru 
Joița, prim-vicepreședinte al Comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar al municipiului București.

(Agerpres)

pronoexpr.es
NUMERELE EXTRAS® LA CON

CURSUL Nr. 24 DIN 16 IUNIE 1971 
FOND GENERAL DE PREMII : 
2.605.022 lei din care 1.471.998 lei re
port.

EXTRAGEREA I : 28 6 7 10 15 21 
FOND DE PREMII : 1.705.872 lei din 
care 1.118.429 lei report la cat. 1

EXTRAGEREA a II-a : 32 42 13 19 
35
FOND DE PREMII : 899.150 lei din 
care 353.569 lei report la cat. A.

în zilele de 15 și 16 iunie a avut 
loc la București sesiunea științifică 
a Institutului de istorie consacrată 
împlinirii a 100 de ani de la naș
terea lui Nicolae lorga.

La reuniune au participat, alături 
de oameni de știință și cercetători, 
membri al familiei savantului.

în prima parte a lucrărilor, prof, 
univ. Ștefan Ștefănescu, directorul 
institutului, a făcut o amplă expu
nere asupra vieții și operei lui Ni
colae lorga, a relevat personalitatea 
multilaterală a marelui istoric, pre
cum și prodigioasa sa activitate știin
țifică, didactică, publicistică și lite
rară.

Comunicările prezentate au abor

dat aspecte din vasta activitate des
fășurată de Nicolae lorga și au re
levat totodată atitudinea sa progre
sistă față de unele probleme socia
le din țara noastră. In același timp, 
s-a scos în evidență poziția sa mi
litantă față de primejdia pe care o 
reprezenta hitlerismul pentru pacea 
și securitatea popoarelor, contribuția 
sa la apărarea independenței și su
veranității țării noastre.

Cu prilejul sesiunii, în cadrul in
stitutului a fost deschisă o expoziție 
de documente și lucrări, care evocă 
momente semnificative din viața și 
activitatea savantului.

(Agerpres)

a apărut nr. 6/1971 REVISTEI „PROBLEME ECONOMICE"
MARIA POPESCU : Contribuție 

creatoare la fundamentarea politicii 
economice (Nicolae Ceaușescu : „Ro
mânia pe drumul construirii socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate", vol. V, recenzie).

1971—1975 — Orientări, Structuri, 
Ritmuri : MIRCEA GEORGESCU : 
C<x>rdonatele politicii de investiții ; 
DR. BUJOR ALMAȘAN : Program 
amplu de extindere a bazei de ma
terii prime ; DIMA BURLACU : 
Concentrarea — premisă a moderni
zării producției în C.A.P.

Creștere și eficiență economică : 
AL. BABE : Echilibrul bugetar — 
componentă a echilibrului economic ; 
DUMITRU JOIȚA și IULIAN CRE- 
ȚU : Estetica industrială ; I. JAKAB 
și V. CONSTANTINESCU (Cluj) : 
Avantaje economice ale metalurgiei 
pulberilor ; DR. FL. GILCĂ și DR. 
MARIANA 1ONIȚA : Cerințe ale 
perfecționării conducerii C.A P. : DR. 
PAUL N. ȘTEFĂNESCU și MARTHA 
ILIESCU : Valorificarea superioară 
a sării.

Instrumentar modern de conducere 
și planificare economică : DR. RO

MAN MOLDOVAN : Legături inter 
și multidisciplinare între planificare 
și sociologie : DR. M. C. DEME- 
TRESCU : Caracteristicile sistemelor 
din economie ; DR. TRAIAN HER- 
SENI : O nouă perspectivă în știința 
conducerii industriale — studiul psi
hologiei uzinale.

Experiențe naționale de moderni
zare a structurilor economice. Dez
batere organizată de revista „Pro
bleme Economice" (I).

Dezbateri : Anchetă privitoare la 
sistemul indicatorilor de plan (II) ; 
Profilarea producției în C.A.P. (II).

Fundamentarea deciziilor econo
mice : Materiale pentru o dezbatere. 
N. COSTAKE : Simularea sisteme
lor economice = posibilitatea expe
rimentului economic.

Reducerea cheltuielilor materiale : 
Economisirea resurselor materiale — 
necesitate vitală a ridicării calitative 
a activității de producție (încheierea 
anchetei).

Consultații : VALENTIN PRISA- 
CARU : Funcțiile contractului eco
nomic.

Recomandări pentru invățămintul 
de partid : Economie mondială — N. 
POPOV și I. VIANU : Intermitențe 
tactice în strategia petrolului ; DR. 
SALVATORE TERESI (Italia) : Asi
milarea marketingului trebuie adin- 
cită.

Conjunctura și prospectiva econo
mică : I. DĂNESCU : Tendințe de 
evoluție ale pieței internaționale de 
echipament electronic ; Energia elec
trică în anul 2 000 ; Baze organizato
rice ale activității de prognoză în 
unele țări socialiste.

Critică și bibliografie : I. PREDOI : 
Confruntări de opinii în studierea 
fenomenelor economice actuale și de 
perspectivă (Contribuții la dezbate
rea problemelor teoretice ale econo
miei sooialiste. vol. II. Editura Po
litică, 1971) ; S. GIOGA : Un util 
instrument de lucru in probleme de 
organizare și conducere (Jean Ger- 
bier, C. Aimard : Organizare, Con
ducere, vol. I. Editura Politică, 1971).

Note bibliografice ; Scrisori către 
redacție.

biiossiiiiii a a a a a a a
(Urmare din pag. I)

științifică, culturală și în alte do
menii dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară De
mocrată Coreeană, de a întări și a 
aprofunda prietenia frățească dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Muncii din Coreea, dintre po
poarele român și coreean — cu con
vingerea că aceasta corespunde în 
întregime intereselor popoarelor ro
mân și coreean, intereselor generale 
ale socialismului, ale mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
luiptei forțelor antiimperialiste mon
diale.

Așa cum a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la marele miting al 
prieteniei coreeano-române : „în 
lupta împotriva imperialismului, ca 
și in activitatea de construire 
a socialismului, intre țările noas
tre s-au statornicit relații de 
strinsă colaborare... Vă asigurăm, 
dragi tovarăși coreeni, că România 
va milita pentru continua dezvoltare 
a legăturilor de prietenie și colabo
rare intre partidele, țările și popoa
rele noastre, că veți avea întotdea
una in poporul român un aliat de 
nădejde"... La rindul său, tovarășul 
Kim Ir Sen a declarat: „Ca prieteni 
apropiați. Coreea și România au în
treținut raporturi prietenești și au 
colaborat strins de-a lungul istoriei... 
Actuala vizită in țara noastră a de
legației de partid și guvernamentale 
a Republicii Socialiste România are 
o deosebită însemnătate pentru întă
rirea și dezvoltarea pe mai departe 
a relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre partidele, țările și popoa
rele noastre, constituind, totodată, o 
contribuție de preț la întărirea coezi
unii țărilor socialiste și mișcării co
muniste internaționale".

Hotărirea comună de a se asigura 
o intensificare și multiplicare a rela
țiilor prietenești româno-coreene și-a 
găsit expresie concretă intr-un an
samblu de măsuri vizînd dezvoltarea 
schimburilor de delegații și de expe
riență, intensificarea contactelor în
tre cele două partide și guverne, în
tre organizațiile sindicale, de tineret, 
studenți, femei și alte organizații 
obștești române si coreene. S-a căzut 
de acord să se organizeze întâlniri 
intre reprezentanți ai secțiilor de 
relații externe ale P.C.R. și Partidu
lui Muncii din Coreea, ai ministere
lor de afaceri externe și ai ministe
relor cu profil economic din cele 
două țări.

Viața, mersul evenimentelor au 
adus numeroase dovezi ale profun
zimii legăturilor de solidaritate ac
tivă, internaționalistă, dintre po

porul român și poporul coreean de 
40 de milioane de oameni. în 
anii de grea încercare ai agresiunii 
imperialiste americane împotriva 
R.P.D. Coreene, țara noastră a acor
dat din toată inima poporului, co
reean un frățesc sprijin material și 
moral. România manifestă deplină 
înțelegere pentru aspirațiile fierbinți 
ale poporului coreean de unificare 
pașnică și democratică a patriei sale, 
a militat și militează în favoarea a- 
cestui mare de?iderat național al co
reenilor, s-a pronunțat și se pro
nunță consecvent pentru respectarea 
dreptului imprescriptibil al acestui 
popor de a-și hotărî singur destinul.

Vizita în R.P.D. Coreeană a delega
ției române a prilejuit o reafirmare

unități de vederi asupra tuturor pro
blemelor principale abordate.

După cum se știe, militînd activ 
pentru triumful idealurilor de socia
lism și pace, România situează în 
mod constant în centrul politicii sale 
externe dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare multilaterală fră
țească cu toate țările sistemului so
cialist mondial, alcătuit din 14 state 
libere, suverane și egale în drepturi 
— aceasta constituind piatra de 
temelie a vastei și dinamicei acti
vități a partidului și statului nos
tru pe arena internațională. Vizita 
delegației de partid și guvernamen
tale române în R.P.D. Coreeană, vi
zitele în celelalte țări socialiste din 
Asia constituie încă o expresie con-

convorbirilor româno-coreene ; așa 
cum se subliniază în comunicatul co
mun, atît Republica Socialistă Româ
nia, cit și Republica Populară De
mocrată Coreeană consideră că 
„in etapa actuală este necesar ca 
toate statele socialiste și parti
dele comuniste și muncitorești 
să-și întărească relațiile de prietenie 
și colaborare, pe baza marxism-leni- 
nismului și a internaționalismului 
proletar, a respectării principiilor 
egalității depline în drepturi, suve
ranității și respectului reciproc, 
neamestecului în treburile Interne și 
întrajutorării tovărășești, să lupte 
ferm împotriva acțiunilor agresive și 
de jaf colonial ale imperialiștilor și 
să sprijine activ lupta antiimperia-

0 CONTRIBUȚIE REMARCABILĂ LA DEZVOLTAREA 
RELAȚIILOR FRĂȚEȘTI ROMĂNO-COREENE, 

LA CAUZA SOCIALISMULUI SI PĂCIIJ
puternică a sprijinului și deplinei 
solidarități a poporului român cu 
lupta poporului coreean pentru re
tragerea trupelor S.U.A. din Coreea 
de sud, împotriva dictaturii militare 
a marionetei Pak Cijan Hi. Așa 
cum s-a subliniat și cu prilejul 
vizitei, România sprijină cu căldură 
programul realist și constructiv 
în opt puncte de salvare a patriei 
adoptat recent de Adunarea Popu
lară Supremă a R.P.D. Coreene 
privind reunificarea independentă și 
pașnică a țării, de către însuși po
porul coreean, fără nici un amestec 
din afară — sprijin pentru care par
tea coreeană și-a exprimat recunoș
tința.

în timpul convorbirilor oficiale din
tre cele două delegații de partid și 
guvernamentale, a fost examinat un 
cerc larg de probleme ale vieții po
litice internaționale, ale mișcării co
muniste și muncitorești — ceea ce 
a prilejuit evidențierea unei depline

cretă a acestei politici consec
vente. Viața însăși demonstrează 
că dezvoltarea prieteniei și colaboră
rii multilaterale dintre țările socia
liste răspunde pe deplin atît interese
lor fiecărui popor în parte, cît și in
tereselor generale ale socialismului, 
luptei generale antiimperialiste, 
cauzei păcii și progresului. Pornind 
tocmai de la aceste considerente și 
apreciind că deosebirile de păreri nu 
trebuie să afecteze relațiile dintre 
țările socialiste, colaborarea lor fră
țească, Partidul Comunist Român 
acționează perseverent pentru de
pășirea divergențelor care exis
tă astăzi în raporturile dintre 
țările socialiste, pentru întărirea uni
tății lor pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului și internaționalis
mului socialist. Importanța unității 
țărilor socialiste, a coeziunii mișcă
rii comuniste, avind ca factor esen
țial respectul normelor de bază ale 
relațiilor internaționale socialiste, a 
fost cu claritate reafirmată in cadrul

listă a tuturor popoarelor pentru li
bertate, pentru consolidarea indepen
denței naționale, pntru progres so
cial".

Unitatea tuturor forțelor revoluțio
nare se impune cu atît mai mult în 
viața internațională contemporană, 
cu cît politica imperialistă de dictat 
și forță, de asuprire și subjugare 
reprezintă un permanent pericol 
pentru libertatea și liniștea popoare
lor. în prezent, noi și noi forțe so
ciale de pe toate meridianele globu
lui se ridică împotriva acestei poli
tici. determinînd transformări pro
funde în raportul de forțe mondial 
în favoarea socialismului și revolu
ției, în defavoarea imperialismului 
și reacțiunii. Așa cum demonstrează 
însuși exemplul istoric al poporului 
coreean, așa cum confirmă elocvent 
în zilele noastre poporul vietnamez, 
nu există forță în lume capabilă să 
îngenuncheze im popor hotărît să-și 
apere cu orice preț libertatea și in
dependența i

Cele două părți au salutat victoriile 
strălucite obținute pe cîmpurile de 
bătălie de popoarele vietnamez, lao
țian și cambodgian în lupta lor eroică 
de apărare a ființei naționale împo
triva agresorilor imperialiști ameri
cani și și-au exprimat solidaritatea 
fermă cu lupta dreaptă a popoarelor 
din Indochina, s-au pronunțat pentru 
respectarea dreptului lor sacru de a-și 
rezolva singure problemele interne, 
fără nici un amestec din afară.

Prin glasul celor mai autorizați 
exponenți ai lor. România și Coreea 
s-au pronunțat cu fermitate in spri
jinul luptei poporului chinez pentru 
retragerea trupelor S.U.A. și lichi
darea bazelor lor din Taivan, pen
tru eliberarea Taivanului, teritoriu 
inalienabil al Republicii Populare 
Chineze.

în zilele noastre este de neconce
put soluționarea problemelor majore 
ale vieții internaționale fără partici
parea R. P. Chineze. în lumina aces
tei realități istorice, prezintă o deo
sebită importanță restabilirea drep
turilor legitime ale R. P. Chineze la 
O.N.U. — poziția activă și eforturile 
țării noastre în acest sens fiind a- 
preciate și împărtășite de partea 

i coreeană.
Cele două părți și-au exprimat 

solidaritatea cu lupta popoare
lor din Asia împotriva reînvie- 

I rii militarismului japonez ; ele și-au 
I afirmat totodată solidaritatea cu lupta 
I popoarelor Africii și Americii La- 
j tine împotriva imperialismului și 

neocolonialismului, pentru libertate 
și consolidarea independenței națio
nale. Cele două părți și-au reafirmat 
solidaritatea cu lupta popoarelor ara
be împotriva imperialismului, pen
tru apărarea independenței naționale 
și progres social, pronunțîndu-se tot
odată pentru reglementarea proble
mei populației palestinene în confor
mitate cu interesele ei naționale.

în ampla trecere în revistă a si
tuației internaționale s-a realizat un 
consens și în alte probleme de actua
litate, între care necesitatea înfăp
tuirii securității europene, a exclu
derii forței și amenințării cu forța 
din relațiile internaționale, realiza
rea dezarmării generale si, în pri
mul rind, interzicerea producerii și 
folosirii armelor nucleare, lichidarea 
bazelor militare de pe teritoriul altor 
state, retragerea tuturor trupelor în 
granițele naționale, desființarea 
blocurilor militare.

Este convingerea atît a României 
cît și a R.P.D. Coreene că pentru 
soarta păcii sînt răspunzătoare deo
potrivă toate statele, mari sau mici, 
că soluționarea problemelor majore 
ale vieții internaționale reclamă im
perios participarea tuturor statelor,

indiferent de mărimea teritoriului și 
a populației, de puterea economică 
și_ militară. Țara noastră consideră 
că, în oondițiile de azi, cînd 
în lume există state cu orînduiri so
ciale diferite, dezvoltarea colaborării 
dintre ele, în spiritul coexistenței 
pașnice, pe baza egalității și avan
tajului reciproc, se impune ca o 
cerință obiectivă a vieții internațio
nale.

în lupta pentru progies social, 
pentru socialism și pace, împotriva 
imperialismului și reacțiunii, un rol 
de excepțională însemnătate revine 
clasei muncitoare, partidelor comu
nista și muncitorești. în cadrul con
vorbirilor româno-coreene s-a ex
primat hotărirea Partidului Comunist 
Român și a Partidului Muncii din 
Coreea de a milita și în viitor pen
tru dezvoltarea colaborării tovărășești 
și a solidarității internaționaliste cu 
toate partidele comuniste și munci
torești. pentru depășirea actualelor 
dificultăți din mișcarea comunistă, 
pentru întărirea unității și coeziunii 
partidelor comuniste și muncitorești, 
în zilele noastre, așa cum s-a sub
liniat și în cursul vizitei, pornind de 
la realitatea că partidele comuniste 
și muncitorești își desfășoară activi
tatea într-o mare diversitate de con
diții. sînt excluse posibilitatea și ne
cesitatea unui centru internațional

Dialogul fructuos la nivel înalt 
de la Phenian urmează — după 
cum s-a anunțat — să fie con
tinuat. Comitetul Central al P.C.R . 
guvernul român au adresat Co
mitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea și guvernului 
R.P.D. Coreene invitația ca o dele
gație de partid și guvernamentală a 
R.P.D. Coreene. în frunte cu tovară
șul Kim Ir Sen, împreună cu soția 
sa, tovarășa Kim Săng E. să facă o 
vizită oficială în tara noastră — in
vitație acceptată cu plăcere de par
tea coreeană.

Prin întreaga șa desfășurare, vi
zita delegației de partid și guverna
mentale române în R.P.D. Coreeană 
s-a transformat într-o adevărată săr
bătoare a prieteniei și solidarității 
dintre popoarele român și coreean. 
Ea se înscrie ca un moment de o 
deosebită însemnătate în dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
frățească dintre partidele și guver
nele celor două țări pe baza princi
piilor marxism-leninismului și inter
naționalismului proletar, ca o con
tribuție importantă la cauza întăririi 
unității țărilor socialiste și a miș
cării comuniste și muncitorești inter
naționale, la cauza păcii și progresu
lui în lume.
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,,I. L. Cara- 
Cui i-e frică

• Teatrul de operetă : Soarele 
Londrei — 19,30.
• Teatrul Național 
giale" (sala Studio) : 
de Virginia Woolf T — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din str. Alex. Sahia): 
Povestiri din pădurea vleneză 
— 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Studio) : Cînd luna e albastră 
— 20.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Spargerea de la 
miezul nopții — 19,30; (la Teatrul 
de vară „Herăstrău") ; Revista la 
volan — 20.
• Teatrul satlrtc-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Bimbirică — 
19,30; (grădina „Boema") : La gră
dina „Cărăbuș" — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : La izvoare de frumu
sețe — 18,30.

I

16,30;

• Hello, Dolly (ambele serii — 
pe ecran panoramic) : PATRIA — 
9,30; 13; 16,30; 20.
• 100 de dolari pentru șerif:
SCALA — 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 —
20.30.
• Splendoare In iarbă : CAPITOL
— 9,30; 12; 14,30.
• Iubire : CAPITOL
18 45’ 21.
• ’ SprijlnlțI-1 pe șerif : BUCU
REȘTI — 8,30; 10,30; 12,30; 14,45; 
17; 19,15; 21,15, SALA PALATULUI
— 17,15 (seria de bilete — 3682); 
20,15 (seria de bilete — 3684), GRA
DINA CAPITOL — 20,15; 22,15, A- 
RENELE ROMANE — 20,30.
• O floare și doi grădinari : 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 gră
dină — 20, GRADINA DOINA — 
20, GRADINA PARCUL HERĂS
TRĂU — 20,15.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.
• Mihai Viteazul : DOINA — 11,3®; 
15,30; 19,30.
• Apa ca un bivol negru : TIM
PURI NOI — 9—20,15 în conti
nuare.
• Sfîntul la pfndă — 9, Cu toată 
viteza înainte — 10,30; 12,30; 14,30, 
Salvatore Giuliano — 16,30 : CINE
MATECA (sala Union).
• Și 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 : CIU
LEȘTI — 15,30; 19, FLOREASCA
— 15,30; 19.
• Facerea lumii : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 17,45; 20 ARTA — 
15,30; 18, la grădină — 20,30.
• Serata : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE
POPOARE — 15,30; 17,45; 20,
MUNCA — 16; 18; 20.
• Dă-i 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; 16; 18,15; 20,15, la grădină — 
20,45.
• Elefantul Slowly : GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, VICTORIA — »; 11,15; 13,30; 
18; 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 și Sundance Kid: 
DACIA — 8,45—20 în continuare, 
FERENTARI — 15,30; 17,45; 20.
• Domiciliul conjugal : LIRA — 
15,30; 18, la grădină — 20,30.
• Pe cometă : UNIREA — 18; 18, 
la grădină — 20,15.
• Printre colinele verzi ; POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.
• Haiducii lui Șaptecai ; Zestrea
domniței Ralu : PACEA —
15,30; 19.
• Clanul sicilienilor : CRÎNGAȘI
— 15,30; 18; 20,15, VITAN — 15,30; 
18, la grădină — 20,15.
• Prețul puterii : VIITORUL — 
15,45; 18; 20,15.
• Cei trei care au speriat Vestul: 
FLACARA — 15,30; 18; 20,15.
• Sunetul muzicii : AURORA — 
9; 12,30; 16,30, la grădină — 20,15.
• Regele Lear : MIORIȚA — 10,30; 
16; 19,30.
• Los Tarantos : MOȘILOR 11,15; 
17; 18,45; 20,30.
• Secretul din Santa Vittoria : 
COSMOS — 15; 17,45; 20,30.
• Cazul C.L. : RAHOVA 
18; 20,15.
• Omul din Sierra : PROGRESUL
— 15,30; 18; 20.
• Vagabondul : LAROMET — 
15,30; 19.

15,30;

t
I

PROGRAMUL I

16.30 Deschiderea emisiunii. Cam
pionatele europene de box — 
sferturi de finală. înregistra
re de la Madrid.

17.30 Emisiune în limba maghiară.
19.30 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.
18,50 Timp șl anotimp în agricul

tură.
19.15 Publicitate.
10,20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici.
10.30 Telejurnalul de seară.
20,00 15 minute despre sănătate. 

„Atenție, examenele !".
20.15 Anchetă TV : Apele în peri

col !
21,05 Antologia umorului. „Fru

mos e în septembrie la Ve
neția" de Teodor Mazilu.

21,35 Festivalul de muzică ușoară 
„Orfeul de aur" de la Slîn- 
cev Brlag (R. P. Bulgaria). 
Selecțiuni de la gala laurea- 
țllor.

22,00 Telejurnalul de noapte.
22,10 Campionatele europene de 

box — semifinale. Transmi
siune directă de la Madrid.

c
30,00

PROGRAMUL II

DinPunct — contrapunct. ___
sumar î Tableta semnată de 
Mircea Malița ; Omul ți me
diul — transmisiune în direct 
de la Institutul Meteorologic; 
Presupuneri... de la cinci la 
șase — mlcroanchetă reali
zată de Carmen Dumitrescu ; 
In atelierul Iul Bej art ; „Lu
mea... în 333 de secunde" — 
reportaj eseu de la Salonul 
internațional de artă foto
grafică ; Intr-un parc, într-o 
primăvară — reportaj filmat; 
Cîntăreața de culoare Nina 
Simone.
Buletin de știri.21,45

21,50 Istoria filmului. Jean Renoir 
— evocarea activității mare
lui cineast francez în perioa
da sa de glorie 1936—1939. 
Prezintă D. I. Suchianu. 
închiderea emisiunii.23,00
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CONGRESUL AL VIII-LEA AL PARTIDULUI SOCIALIST UNIT DIN GERMANIA

RAPORTUL COMITETULUI CENTRAL
PREZENTAT DE TOVARĂȘUL ERICH HONECKER

-TEXT PRESCURTAT-

CUVÎNTUL DE SALUT Al C. C. AL P. C. R. 
RUSII! DE TOVARĂȘUL PAUL NICULESCU MIZIl

în Introducerea raportului C.C. 
al P.S.U.G., arătindu-se că anii 
care au trecut de la Congresul al 
VII-lea au fost ani bogați în eveni
mente, ani de succese pentru cauza 
socialismului și păcii, se spune :

„Dacă privim înapoi la anii care 
«-au scurs de la al VII-lea Congres 
și căutăm cheia marilor realizări ale 
muncii noastre, vedem că ea constă 
în rolul conducător al partidului cla
sei muncitoare, rol exercitat cu suc
ces de 25 de ani. Principiul nostru a 
fost și rămîne acela că conducerea 
politică a proceselor sociale în socia
lism nu o poate exercita decît acea 
forță care este înzestrată cu teoria 
marxism-leninismului, promovează o 
politică de continuitate și este strîns 
legată de poporul muncitor. în acest 
fel partidul nostru a crescut, are as
tăzi rîndurile mai strinse ca oricînd, 
este gata să rezolve noile sarcini.

Tot ce a fost creat în ultimii patru 
ani «este opera oamenilor muncii. So
cialismul — acesta este rezultatul 
muncii eliberate, al hărniciei și stră
daniilor tovarășilor și colegilor, al 
bărbaților, femeilor și tinerilor de la 
orașe și sate, deci al acelei forțe so
ciale care este chemată să dea lumii 
o nouă înfățișare".

în raport se arată în continuare : 
„Comitetul Central ar dori să subli
nieze la congres mulțumirile aduse 
tovarășului Walter Ulbricht la Ple
nara a XVI-a pentru activitatea sa 
meritorie depusă timp de decenii în 
mișcarea muncitorească germană și 
în fruntea partidului nostru. Vor
besc desigur în numele nostru, al tu
turor, atunci cînd urez tovarășului 
Walter Ulbricht — care in semn de 
cinstire a meritelor sale a fost ales 
președinte al P.S.U.G. — sănătate 
și multă putere creatoare în activi
tatea sa în colectivul de conducere 
al partidului și ca președinte al Con
siliului de Stat".

în capitolul consacrat 
principale ale evoluției 
nale și 
P.S.U.G., 
forțe s-a 
favoarea 
mondiale 
rile imperialismului de a-și afirma 
și îmbunătăți pozițiile sale au eșuat 
de fiecare dată. Nu poate fi totuși 
trecut cu vederea faptul că impe
rialismul 
tențial și 
rioase.
nu va
poporul sovietic,

tendințelor 
mternațio-

liniei politice externe a 
se arată că raportul de 
schimbat în continuare în 
socialismului și mișcării 
antiimperialiste. încercă-

dispune de un mare po- 
că el generează pericole se- 
Subliniind că 
fi uitat ce au înfăptuit 

armata
în veci
sovietică

pentru eliberarea poporului de fas
cismul hitlerist, raportul evocă dez
voltarea relațiilor de prietenie din
tre R.D.G. și U.R S.S.. afirmind : 
„Colaborarea noastră sub toate as
pectele cu U.R.S.S. s-a dezvoltat 
astfel, încît ea corespunde într-o 
măsură tot mai mare cerințelor ge
nerate de obiectivele fixate pe plan 
economic și social în U.R.S.S. și in 
R.D.G., precum și cerințelor luptei 
împotriva imperialismului. Fără 
exagerare se poate spune că această 
colaborare politică, economică și 
tehnico-științifică după Congresul 
al VII-lea al P.S.U.G. a atins un 
grad mai înalt din punct de vedere
calitativ".

„Ne-am străduit necontenit să 
stabilim o colaborare mereu mai 
strînsă cu celelalte țări membre ale 
Tratatului de la Varșovia și între
vedem posibilități încă și mai mari 
in acest sens, pe viitor, a adăugat 
Honecker. Progresele realizate în con
struirea socialismului în țările frățești 
ne umplu de bucurie și satisfacție. 
Bogate în succese sînt relațiile fră
țești eu celelalte țări socialiste vecine, 
R. P. Polonă și R. S. Cehoslovacă. 
Foarte bine și cordial se dezvoltă 
colaborarea și relațiile prietenești 
cu R. P. Ungară, R. P. Bulgară, 
Republica Socialistă România și 
R. P. Mongolă" a spus vorbitorul. 
El a amintit apoi dezvoltarea rela
țiilor cu R. D. Vietnam și R.P.D. Co
reeană, Cuba și Iugoslavia.

„Dacă noi depunem toate e- 
forturile — se arată mai de
parte în raport — pentru a 
transpune în viață politica de coexis
tență pașnică între state cu orînduiri 
sociale diferite, aceasta o facem pe 
deplin convinși că imperialismul nu 
și-a schimbat natura sa. Imperialis
mul nu mai poate să decidă în pro
blemele lumii după bunul său plac. 
Totodată, se adîncesc și contradicțiile 
din însuși interiorul cercurilor con
ducătoare ale țărilor imperialiste. 
Grupările cele mai agresive se arată 
dispuse să ia măsuri extreme chiar 
cu prețul războiului pentru a-și im
pune interesele. Alte grupări, față de 
puterea crescîndă a țărilor socialiste, 
consideră că este mai potrivit să a- 
bordeze mai realist problemele inter
naționale și arată o anumită dispozi
ție să ajungă la un acord cu țările 
socialiste. Noi salutăm aceasta".

Arătînd că C.C. al P.S.U.G. are 
mereu în vedere caracterul întru to
tul diferențiat al evoluțiilor politice 
din R.F.G., vorbitorul a spus că lovi
tura principală este îndreptată împo
triva ultrareacționarilor și a forțelor 
fățiș revanșarde din R.F.G. ; partidul 
își manifestă solidaritatea cu oamenii 
sinceri din R.F.G., care reprezintă 
adevăratele interese ale populației 
muncitoare. Acțiunile desfășurate în 
comun de comuniști, sindicaliști, 
muncitori social-democrați și creș
tini. de tineretul care luptă curajos 
pentru drepturile sale, corespund 
necesităților progresului democratic 
al R.F.G.

Evoluția relațiilor dintre R.D.G. 
sl R.F.G., a declarat vorbitorul în 
continuare, „se poate întemeia nu
mai pe principiile coexistenței paș
nice între state suverane cu orînduiri 
sociale diferite. Nu este decit firesc 
că aici trebuie respectate normele 
unanim acceptate ale dreptului in
ternațional".

„In politica externă ne călăuzim 
în mod neabătut de năzuința de a 
crea cele mai favorabile condiții ex
terne pentru construirea socialismu
lui, de a contribui, ca parte a comu
nității statelor socialiste, la conso
lidarea permanentă a acesteia, de a 
manifesta întotdeauna solidaritate 
Internaționalistă cu popoarele care 

luptă pentru libertatea lor", se arată 
în raport. în acest sens se arată că 
R.D.G. se situează cu fermitate de 
partea popoarelor Indochinei, cere 
încetarea imediată a agresiunii S.U.A. 
în Vietnam, Laos și Cambodgia, 
sprijină pe deplin propunerile gu
vernului R. D. Vietnam și ale Guver
nului Revoluționar Provizoriu al 
Vietnamului de Sud ca fiind singura 
cale rațională de soluționare a pro
blemei vietnameze.

în continuare în raport se subli
niază că creșterea autorității inter
naționale a RD.G. după cel de-al 
VII-lea Congres al P.S U.G. și-a 
găsit expresie și în stabilirea de re
lații diplomatice cu alte 16 state.

Cererea de recunoaștere în baza 
dreptului internațional a R.D.G. se 
face auzită cu tot mai multă preg
nanță în numeroase țări. Nimeni nu 
va reuși mult timp să bareze sau să 
se situeze în calea atragerii depline 
a R.D.G. în viața internațională.

Ocupîndu-se de problemele secu
rității europene, raportorul a decla
rat : „Noi constatăm cu deplină sa
tisfacție că propunerile constructive 
ale statelor participante la Trata
tul de la Varșovia au găsit un 
mare ecou pozitiv, astfel încît. după 
părerea noastră, a sosit timpul «ă 
se înceapă pregătirea practică pe 
bază multilaterală a conferinței eu
ropene. Noi nu Pierdem din vedere 
că pentru convocarea acestei confe
rințe mai este nevoie de mari efor
turi. avînd în vedere încercările im
perialiste masive de tulburare, de 
exemplu de către cercurile agresive 
ale N.A.T.O.".

„O mare importantă pentru secu
ritatea europeană revine tratatelor 
încheiate între U.R.S.S. și R.F.G. 
precum și între R. P. Polonă și 
R.F.G. Astfel s-a făcut un pas im
portant în direcția destinderii și a 
însănătoșirii atmosferei din Europa, 
în folosul tuturor popoarelor euro
pene. Nu există nici o îndoială asu
pra interesului deosebit al R.D.G 
fată de aceste tratate, deoarece in 
acest mod a fost din nou confirmată 
integritatea teritorială a R.D.G. A- 
cum se pune problema ratificării 
tratatelor, pentru a putea fi trans
puse în viață. Aceasta ar fi în avan
tajul tuturor părților si ar influenta 
în mod favorabil relațiile dintre sta
tele europene. Nu este în favoarea 
destinderii instituirea unor interde
pendente artificiale între ratificarea 
tratatelor și negocierile cu privire la 
Berlinul occidental".

„Noi ne reafirmăm — a spus E. 
Honecker — cererea ca R.F.G. să 
recunoască, de asemenea, în mod 
clar faimosul acord de la Miinchen, 
care a întruchipat politica tîlhăreas- 
că a lui Hitler, ca fund nevalabil, de 
la bun început. împreună cu toate 
consecințele sale. Aceasta ar di
minua. fără îndoială. încordarea pe 
continentul nostru".

în continuare, în raport se spune : 
„Cel care este de părere că toate pro
blemele europene trebuie rezolvate 
dintr-o dată, acela ignoră nu numai 
caracterul complicat al situației, ci în
greunează, dacă nu chiar intențio
nează să saboteze reglementarea a- 
cestor probleme stringente. In ce 
privește R.D.G., noi sintem deciși să 
facem tot ce ne stă in putință pen
tru a contribui la rezolvarea acelor 
probleme care mai împovărează incă 
situația din Eurooa și tulbură con
viețuirea popoarelor. Vreau să de
clar aici, din însărcinarea C.C.. că 
sintem receptivi față de toate pro
punerile și ideile care stimulează 
conviețuirea pașnică a popoarelor și 
statelor europene — indiferent din 
care parte provin ele. De partea 
noastră nu va lipsi poziția construc
tivă și bunăvoința. Partidul nostru 
și guvernul R.D.G. sînt dispuse acum 
ca și înainte să reacționeze pozitiv 
la pași ai guvernului de la Bonn 
care țin seama de situația reală".

Raportul arată că R.D.G. se 
pronunță pentru convocarea cit 
mai curînd posibil, fără nici 
un fel de condiții, a unei 
conferințe de securitate europeană 
și este gata să acționeze în calitate 
de participant egal în drepturi, la 
succesul acesteia ; își reafirmă do
rința de a deveni membru al O.N.U. 
și al organismelor specializate ale a- 
cesteia potrivit principiului universa
lității și în interesul destinderii în 
Europa ; este gata să stabilească re
lații diplomatice normale cu toate 
statele, pe baza egalității în drepturi 
și respectării reciproce a suverani
tății ; se pronunță în continuare pen
tru stabilirea de relații normale, po
trivit normelor dreptului internațio
nal, cu R.F.G. ; este în continuare 
gata pentru normalizarea. relațiilor 
cu Berlinul occidental, contribuind 
astfel la destinderea in centrul Eu
ropei. în legătură cu acest ultim 
punct, în raport se spune că R.D.G. 
dorește reușita tratativelor celor pa
tru puteri privitoare la Berlinul occi
dental. Un acord în această problemă 
ar corespunde intereselor tuturor și ar 
înlătura, de asemenea, motivul pen
tru dispute și conflicte în legătură cu 
Berlinul occidental. Referindu-se la 
propunerile prezentate de R.D.G. în 
convorbirile cu Senatul din Berlinul 
occidental, vorbitorul a arătat că ele 
pornesc de la aceea că ambele părți 
trebuie să dea dovadă de bună
voință — ceea ce include recunoaș
terea realității și anume că Berlinul 
occidental este un oraș cu un statut 
politic deosebit, care nu a aparținut 
niciodată Republicii federale.

în partea a doua a raportului, 
care se ocupă de dezvoltarea orîn- 
duirii socialiste în R.D.G.. C.C. ra
portează congresului partidului „că 
sarcinile fundamentale tehnico-știin- 
țifice. economice și sociale ale pla
nului cincinal 1966—1970 au fost în
deplinite și în parte depășite". Parti
dul și-a concentrat forțele în special 
asupra sarcinii construcției econo
mice. „în ultimii cinci ani, venitul 
național a crescut cu peste un sfert. 
Producția industrială de mărfuri a 
sporit cu 37 la sută, o contribuție 
importantă la aceasta aduci nd clasa 
muncitoare. împreună cu intelectua
litatea socialistă si cu alți oameni 
ai muncii. Astăzi, întreprinderile 

R.D.G. produc în mai puțin de nouă 
luni atît cit produceau în tot anul 
1965". Industria electronică, con
strucția de mașipji-unelte și indus
tria chimică au înregistrat ritmuri 
de creștere peste medie.

Printre succesele ultimului plan 
cincinal, în raport sînt citate majo
rarea pensiilor minime și a salarii
lor minime, precum și creșterea ve
nitului anumitor categorii de pro
fesii.

„Deși ne bucurăm de succesele 
obținute — a spus mai departe ra
portorul — nu trecem cu vederea 
sarcinile nerezolvate în întregime, 
greutățile și neajunsurile care mai 
persistă". Printre acestea. raportul 
enumeră rămînerea în urmă a pro
ducției de energie, precum și golu
rile în aprovizionare și construcția 
de locuințe. „în perioada planului 
cincinal încheiat în 1970 s-au ivit 
noi probleme de dezvoltare, s-au fă
cut simțite în mod neplăcut unele 
disproporții în economia națională". 
Cea de-a 14-a plenară a C.C. a ana
lizat aceste probleme și a tras con
cluziile de rigoare. „Ele privesc în 
primul rînd asigurarea dezvoltării 
planificate și proporționale a eco
nomiei naționale, folosirea legilor 
economice ale socialismului, precum 
și aprecierea realistă a forțelor și 
posibilităților noastre".

Subliniind că sarcina principală a 
planului cincinal 1971—1975 constă 
în creșterea continuă a nivelului de 
trai material și cultural al poporu
lui. și că aceasta reprezintă un în
treg program economico-politic, în 
raport se arată că, pină în 1975, ve
nitul real al populației va crește 
între 21 și 23 la sută, iar veniturile 
bănești vor crește anual in medie cu 
4 la sută. Pină în 1975 urmează a fi 
predate 500 000 de apartamente oa
menilor muncii, datorită cărui fapt 
se vor îmbunătăți îndeosebi condi
țiile de locuit ale muncitorilor din 
centrele industriale. Raportul subli
niază necesitatea unei mai bune a- 
provizionări a populației cu bunuri 
de consum, piese de schimb și ser
vicii.

Citind principalele date ale dez
voltării economice în noul plan cin
cinal, in raport se arată că venitul 
național urmează să crească, față de 
1970, cu 30 miliarde mărci și să a- 
jungă in 1975 la 136—138 miliarde 
mărci. „Pentru o asemenea creștere, 
în trecut am avut nevoie, de exem
plu, de cei 10 ani dintre 1955 și 1965", 
a spus Honecker. Producția indus
trială de mărfuri urmează să crească 
la circa 134—136 la sută. „Numai cele 
60 miliarde mărci cu care această 
producție industrială va fi în 1975 
mai mare decît la începutul cincina
lului corespund întregii producții a 
anului 1955". în noul cincinal, mijloa
cele disponibile vor fi cheltuite în 
mai mare măsură pentru reconstruc
ție decit pentru construirea extensivă 
de fabrici noi.

Raportul subliniază necesitatea 
„unirii organice a revoluției tehnico- 
științifice cu avantajele sistemului 
economic socialist și dezvoltării în 
proporții mai mari decît pînă acum 
a formelor proprii socialismului de 
unire a științei cu producția". Di
recția trasată pentru îmbunătăți
rea structurii economiei naționale ur
mărește „să creeze între diferitele 
ramuri și domenii o interdependență 
care să stimuleze progresul tehnico- 
științific, productivitatea, rentabili
tatea și dezvoltarea rapidă a întregii 
economii naționale — a spus mai de
parte vorbitorul. In ce privește agri
cultura, noul plan cincinal urmărește 
intensificarea în continuare, pe baze 
socialiste, a producției".

Referindu-se la problemele orîndui- 
rii de stat socialiste, E. Honecker a 
spus : „De peste două decenii in 
R.D.G. clasa muncitoare deține pu
terea. Ea a creat statul nostru, ea a 
reunit în jurul său întregul popor 
muncitor. Ea a conferit noii societăți 
trăsăturile umane și însușirile sale 
militante". Puterea clasei muncitoare 
și poziția sa conducătoare se vor de- 
săvîrși tot mai mult în R.D.G.

Arătînd că conducerea societății 
socialiste de către clasa muncitoare 
nu diminuează poziția și realizările 
celorlalte clase și pături muncitoare 
ale poporului, raportul subliniază că 
„în perioada următoare se va conso
lida în continuare alianța între for
țele sociale și politice ale societății, 
sub conducerea clasei muncitoare și a 
partidului său. P.S.U.G. va con
tinua și pe viitor politica veri
ficată de colaborare tovărășească cu 
partidele și organizațiile de masă 
aliate cu el in cadrul Blocului de
mocratic și al Frontului național.

Relevînd necesitatea de a îmbună
tăți activitatea reprezentării populare, 
raportul subliniază : „Mai multă 
activitate a organelor puterii popu
lare si mai multă autoritate pentru 
deputați — aceasta este dorința par
tidului nostru. Trebuie sporit de ase
menea și rolul organelor populare 
ale puterii locale. Organele inferi
oare ale puterii trebuie să participe 
în mod hotărîtor la elaborarea de de
cizii de către organele superioare, 
mai ales în ceea ce privește necesi
tățile materiale, sociale și culturale 
ale oamenilor muncii din regiunea 
lor". Subliniind necesitatea unei ati
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gerpres, Șt. Deju, transmite : în cea 
de-a doua zi a lucrărilor celui de-al 
VIII-lea Congres al P.S.U.G. au con
tinuat discuțiile pe marginea rapor
tului C.C. al P.S.U.G. și a raportu
lui Comisiei Centrale de revizie. De 
asemenea, în cursul zilei de 16 iunie, 
Congresul P.S.U.G. a fost salutat de 
conducătorii delegațiilor partidelor 
comuniste și muncitorești din țări so
cialiste.

în numele Partidului Comunist Ro
mân a luat cuvîntul conducătorul de
legației, tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil. membru al Comitetului Exe
cutiv. al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Lucrările congresului continuă. 

tudini atente față de cetățeni, a re
ceptivității față de necesitățile și do
rințele oamenilor muncii, raportul 
cere să fie combătute orice fenomene 
de reavoință și birocratism — ori
unde ar apărea ele.

Chemînd la consolidarea legalității 
socialiste, vorbitorul a spus : „Tre
buie ca pretutindeni in viața cotidi
ană a societății noastre să facem din 
respectarea dreptului socialist și din 
disciplina conștientă o obișnuință în
rădăcinată a oamenilor". Este nece
sară garantarea ordinii și securității, 
„bineînțeles că aceasta include — atît 
pe scară largă, cit și in fiecare caz 
în parte — respectarea strictă a drep
turilor cetățenilor. Securitatea juri
dică este un factor important, care 
consolidează încrederea cetățenilor în 
statul lor socialist".

Raportul menționează că „ne aflăm 
în fața sarcinii de a desăvîrși tre
cerea la învățămîntul general obli
gatoriu de zece ani. O mare impor
tanță revine învățămîntului politeh
nic, legăturii dintre învățămînt și 
munca productivă".

în capitolul intitulat „P.S.U.G. — 
forța conducătoare a societății socia
liste din R.D.G.", raportul arată că 
P.S.U.G. numără în prezent 1 909 859 
membri și candidați. în continuare 
E. Honecker a spus : „S-a dovedit că 
sarcinile puse de cel de-al VII-lea 
Congres cereau o dezvoltare și mai 
amplă a democrației interne de par
tid. Partidul s-a îngrijit ca normele 
leniniste ale vieții de partid să nu 
fie numai recunoscute în vorbe, ci să 
fie de asemenea respectate de toți".

Arătînd că P.S.U.G. se va preocupa 
cu mai multă grijă ca înțelepciunea 
și experiența clasei muncitoare și a 
tuturor oamenilor muncii să-și gă
sească expresie în hotărîrile partidu
lui, raportul subliniază că partidul 
„va pune în practică, în folosul so
cialismului, ideile și indicațiile înțe
lepte ale muncitorilor și tuturor oa
menilor muncii cu atît mai eficace, 
cu cit se va sfătui cu mai multă în
credere și tovărășește cu ei, inclusiv 
în probleme dificile".

în continuare, raportul subliniază : 
„Numai conducerea colectivă, care 
include răspunderea personală, face 
posibile hotărîri juste și precise. Prin 
caracterul colectiv al activității tu
turor organelor conducătoare preîn- 
timpinăm cel mai bine manifestările 
de subiectivism, de înfrumusețare a 
realității și de nesocotire a colectivu
lui. Oriunde apar asemenea tendințe 
trebuie să se ducă o luptă fără com
promisuri împotriva lor".

„Din democrația internă de partid 
face parte, ca și receptivitatea față 
de critică, ca și discuția sinceră îna
inte de luarea hotăririlor, disciplina 
fermă de partid. Toți cei care fac 
parte din uniunea noastră de luptă 
trebuie să contribuie cu întreaga lor 
personalitate la traducerea în viață 
a hotăririlor, să se opună pasivității, 
indiferenței, egoismului și indiscipli
nei" — a declarat Erich Honecker.

C.C. recomandă congresului, in ra
portul său, să aprobe propunerea ca 
în statut perioada dintre congresele 
partidului să fie stabilită astfel încît 
să corespundă cu planurile cincinale. 
Relevind că P.S.U.G. se călăuzește de 
învățătura marxist-leninistă care a 
schimbat lumea, raportul arată că 
activitatea teoretică-ideologică s-a 
concentrat îndeosebi asupra proble
melor elaborării și prezentării in 
continuare a rolului conducător al 
clasei muncitoare și al partidului ei 
revoluționar, problemelor statului so
cialist și dezvoltării democrației so
cialiste, cercetării legilor economice 
ale socialismului.

Ocupindu-se apoi de problemele 
mișcării revoluționare mondiale, în 
raport se spune : „Tradiționalele și 
strinsele legăturixu P.C.U.S. și cu ce
lelalte partide comuniste și muncito
rești ale țărilor socialiste frățești se 
dezvoltă din ce în ce mai mult, prin- 
tr-un sistematic și rodnic schimb de 
experiență, care ne permite să obți
nem date prețioase pentru construcția 
noastră socialistă. P.S.U.G. și-a lăr
git și consolidat relațiile cu partidele 
comuniste și muncitorești din statele 
capitaliste ; de asemenea, a acordat 
o mare atenție lărgirii colaborării 
tovărășești cu partidele comuniste și 
muncitorești, ca și cu partidele și 
mișcările rcvoluționar-democratice 
ale popoarelor Asiei. Africii si Ame
rica Latine. S-au putut stabili, de 
asemenea, contacte prețioase și per
manente cu o serie de partide so
cialiste de stingă și social-democrate 
din Europa, Asia și America Lati
nă. „Membrii partidului nostru, cetă
țenii R.D.G., vor fi și pe viitor în 
mod activ solidari cu clasa munci
toare în luptă din țările capitalului".

„Clasa muncitoare internațională 
— a spus în încheierea raportului 
E. Honecker — a obținut victorii 
mari numai atunci cînd a descătu
șat forța solidarității sale. Ea a su
ferit eșecuri și regrese, atunci cînd 
dușmanul de clasă a putut să folo
sească pentru scopurile sale lipsa 
de unitate din rîndurile ei. Năzuința 
spre unitate și acțiuni comune a co
muniștilor, a tuturor forțelor revo
luționare este o necesitate obiectivă 
și o tendință legică a luptei de cla
să internaționale".

în dimineața zilei de 16 iunie, de
legația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, care participă la cel de-al 
VIII-lea Congres al P.S.U.G., a depus 
coroane de flori la Monumentul eroi
lor socialiști din Berlin — Friedrichs
felde și la Monumentul sovietic din 
Berlin — Treptow. Concomitent, și 
alte delegații din țări socialiste care 
participă la congres au depus coroane 
de flori la cele două monumente din 
R.D.G.

La solemnitate au fost prezenți 
Hermann Axen, Kurt Hager, Erich 
Milckenberger și Horst Sindermann. 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., precum și membri su- 
pleanți ai Biroului Politic al C.C. și 
membri și membri supleanți ai C.C 
al P.S.U.G.

Stimați tovarăși,
îmi revine plăcuta misiune de a 

adresa Congresului al VIII-lea al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia. comuniștilor, tuturor oamenilor 
muncii din Republica Democrată Ger
mană salutul cald, tovărășesc și me
sajul de prietenie internaționalistă 
al Partidului Comunist Român, al 
întregului popor român.

Congresul dv. are loc la scurtă 
vreme după sărbătorirea celei de-a 
25-a aniversări a creării Partidului 
Socialist Unit din Germania, eveni
ment de deosebită importantă în is
toria revoluționară a proletariatului, 
în viața și destinele oamenilor mun
cii din R. D. Germană. Avînd 
în frunte Partidul Socialist Unit din 
Germania, clasa muncitoare, țărăni
mea, intelectualitatea din țara dum
neavoastră au obținut succese de 
seamă în dezvoltarea economiei, în 
edificarea societății socialiste — so
cietate pe care au prefigurat-o ne
muritorii fii ai poporului german, 
Marx și Engels,

Raportul prezentat de tovarășul 
Erich Honecker a înfățișat tabloul 
realizărilor remarcabile in sporirea 
forțelor de producție și făurirea unei 
industrii de prim rang, în agricultură, 
în înflorirea științei, culturii și artei, 
în ridicarea nivelului de trai mate
rial și spiritual al populației. Exis
tența Republicii Democrate Germane
— stat socialist liber și suveran — 
succesele ei au o mare însemnătate 
atît pentru poporul dv., cît și pe plan 
internațional. Ele au determinat creș
terea prestigiului R.D.G., extinderea 
relațiilor ei diplomatice și economice, 
afirmarea ei tot mai largă ca factor 
de pace și securitate în lumea con
temporană. Dînd expresie simpatiei 
profunde cu care urmărește înfăptu
irile dv., poporul român vă urează 
să transpuneți cu succes în viață ho
tărîrile congresului, directivele de 
dezvoltare a economiei naționale în 
vederea atingerii obiectivului fixat
— construirea societății socialiste 
dezvoltate în R. D. Germană.

Ne este plăcut să evocăm și cu a- 
cest prilej tradițiile de solidaritate 
dintre proletariatul român și german, 
manifestările de sprijin reciproc din 
perioada grea a luptei comuniștilor 
și altor patrioți împotriva fascismu
lui. Cu adîncă Gati.sfacție constatăm 
că aceste tradiții rodesc astăzi bogat 
pe terenul relațiilor de prietenie și 
colaborare frățească dintre P.C.R. si 
P.S.U.G., dintre țările noastre care 
construiesc orînduirea nouă, animate 
de aceleași Idealuri. Aceste relații 
au la bază principiile marxist-leni- 
niste, ale internaționalismului socia
list, avantajului recinroc și întrajuto
rării tovărășești, respectării suvera
nității și independențe’., egalității în 
drepturi și neamestecului în trebu
rile interne. Partidelor noastre, ca 
partide de guvernămînt, le revine 
înalta responsabilitate de a face totul 
pentru ca posibilitățile de cooperare 
pe planuri multiple și în continuă 
creștere între țările noastre să fie 
larg folosite, în interesul celor două 
popoare, precum și al cauzei socialis
mului și păcii.

Dragi tovarăși.
în România, opera de construire a 

socialismului se desfășoară cu bune 
rezultate. Planul de dezvoltare pe pe
rioada 1966—1970 — cea mai bogată 
în realizări din toată activitatea con
structivă postbelică — s-a încheiat 
cu succes, ducînd la creșterea forțe
lor de producție, sporirea avuției ță-

V'ENA Convorbirile dintre 
delegațiile P.C.R. și P.C. din Austria

VIENA 16. — Corespondentul A- 
gerpres, P. Stăncescu, transmite : 
Miercuri dimineața, delegația Parti
dului Comunist Român a continuat 
convorbirile cu delegația P.C. din 
Austria. La discuții au participat to
varășii Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., conducătorul delegației, Va- 
sile Vlad, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., șeful Secției relații externe 
a C.C. al P.C.R., Traian Dudaș, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Mehedinți, Dumitru Ghișe, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., iar din partea austriacă — 
Franz Muhri, președintele P.C. din 
Austria, Friedl Furnberg și Walter 
Wachs, membri ai Biroului Politic,

PRAGA

Consfătuirea anuală a oamenilor de stiintă si specialiștilor 
din țările socialiste care colaborează 
în cadrul programului „Intercosmos11

PRAGA 16 (Agerpres). — La Praga 
a avut loc cea de-a 5-a Consfătuire 
anuală a oamenilor de știință și spe
cialiștilor din țările socialiste care 
colaborează în domeniul cercetării și 
folosirii spațiului cosmic în scopuri 
pașnice în cadrul programului „In
tercosmos" (grupul de lucru pentru 
fizica cosmică).

La consfătuire au participat repre
zentanții R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovace, R. D. Germane, R. P. Polone, 
Republicii Socialiste România, R. P. 
Ungare și U.R.S.S.

A fost examinat mersul îndeplinirii 
acordurilor anterioare privind efec
tuarea unor cercetări comune in spa
țiul cosmic și s-a remarcat realizarea 
cu succes a programului de cercetare 
comună a spațiului cosmic (programul 
„Intercosmos"). în perioada dintre 
consfătuirile grupului de lucru a fost 
realizată lansarea sateliților „Inter- 
cosmos-3“ și „Intercosmos-4“ și a ra
chetei geofizice „Vertical-1“, înzestra
te cu aparate construite într-o serie 
de țări socialiste, fiind, de asemenea, 
realizate și alte cercetări ale spațiu
lui circumterestru cu folosirea mij
loacelor terestre.

Datele științifice obținute ca rezul
tat al acestor experiențe sînt prelu

rli, ridicarea nivelului de trai mate
rial și cultural al populației. Au exis
tat, firește, dificultăți și neajunsuri; 
dar caracteristica dominantă a evo
luției societății o constituie dezvolta
rea ascendentă în toate domeniile de 
activitate. Programul de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, elaborat de Congre
sul al X-lea al P.C.R., are în 
vedere continuarea operei de in
dustrializare a țării, dezvoltarea 
armonioasă și modernizarea tuturor 
ramurilor economiei, folosirea știin
ței în toate sferele de activitate — 
totul pentru a asigura satisfacerea în 
condiții cît mai bune a cerințelor 
materiale și spirituale ale poporului.

O preocupare constantă o constituie 
măsurile pentru perfectionarea con
tinuă a relațiilor de producție și a 
conducerii întregii vieți sociale, con
sultarea permanentă cu poporul, atra
gerea maselor la conducerea trebu
rilor obștești, adîncirea democrației 
socialiste și asigurarea afirmării de
pline a personalității umane. Ani
versarea a 50 de ani de existență a 
Partidului Comunist Român a prile
juit o puternică manifestare a încre
derii oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, în forța condu
cătoare a întregii societăți, a coeziu
nii în jurul partidului a întregii 
noastre națiuni socialiste, a întări
rii hotărîrii ei neclintite de a înfăp
tui neabătut politica internă și ex
ternă a partidului.

Concentrind eforturile asunra dez
voltării construcției socialiste a- 
vem convingerea că ne îndeplinim 
atît misiunea încredințată de propriul 
nostru popor, cît și înalta îndatorire 
internaționalistă față de clasa mun
citoare, față de forțele mondiale ale 
progresului și păcii.

în același timp, partidul și statul 
nostru se manifestă ca factor activ 
al vieții internaționale, al luptei pen
tru înfăptuirea aspirațiilor înaintate 
ale lumii contemporane.

Elementul primordial — situat în 
mod constant în centrul politicii ex
terne a partidului și statului nostru 
— il constituie prietenia strînsă, a- 
lianța, solidaritatea frățească cu toate 
țările socialiste. Dezvoltăm colabora
rea cu țările socialiste membre ale 
C.A.E.R., cu statele participante la 
Tratatul de la Varșovia, precum și cu 
toate celelalte țări socialiste, avînd 
continuu în vedere perspectiva inter
naționalistă a unității tuturor țărilor 
socialiste. Sensul fundamental al co
laborării între țările sistemului so
cialist — sistem de state suverane, 
egale în drepturi, care conlucrează și 
se întrajutorează reciproc — rezidă 
în dezvoltarea economiei, științei și 
culturii fiecărui stat socialist, în în
florirea fiecărei națiuni socialiste, și, 
pe această cale, în sporirea forței și 
influenței socialismului în lume.

în același timp, România dezvoltă 
largi relații cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduirea lor so
cială, amplifică contactele și schim
burile de vizite între factorii de răs
pundere, participă activ la activita
tea organizațiilor internaționale — 
în scopul soluționării problemelor 
arzătoare conform intereselor po
poarelor și cauzei păcii. La baza în
tregii sale activități internaționale 
țara noastră situează statornic prin
cipiile respectării independenței si 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, egalității în 
drepturi și avantajului reciproc.

România acordă o atenție neslăbită 
întăririi securității pe continentul eu

TELEGRAME EXTERNE

Heinrich Fritz, membru al C.C., șe
ful Secției externe a C.C. al P.C. 
din Austria.

în încheierea discuțiilor, desfășu
rate intr-o atmosferă de prietenie 
tovărășească, s-a convenit asupra 
unui comunicat comun care urmează 
să fie dat publicității.

Seara, Biroul Politic al C.C. al P.C. 
din Austria a oferit un dineu în cin
stea delegației Partidului Comunist 
Român.

★
în cursul zilei de miercuri, dele

gația P.C.R. a făcut o vizită la Insti
tutul politehnic din Viena. Cu acest 
prilej a avut loc o convorbire ami
cală cu rectorul institutului, prof, 
univ. Erich Bukovics, și cu alte ca
dre didactice. Au fost vizitate facul
tățile de chimie și electrotehnică.

crate de oameni de știință și specia
liști ai țărilor participante la colabo
rare și sînt publicate în literatura 
științifică.

Consfătuirea a remarcat, de aseme
nea, desfășurarea cu succes a pregă
tirii experiențelor științifice prevă
zute să fie realizate în anii 1971-1972.

Participanții la consfătuire au exa
minat problemele dezvoltării pe mai 
departe a colaborării țărilor socialiste 
în domeniul cercetării caracteristicilor 
fizice ale spațiului cosmic, îndeosebi 
în ce pivește studierea straturilor su
perioare ale atmosferei și a magne- 
tosferei Pămîntului, a Soarelui și le
găturilor Soare-Pămînt, a razelor cos
mice, a componentului solid al sub
stanței interplanetare și a corpurilor 
sistemului solar, a geodeziei prin sa
teliți, precum și alte probleme știin
țifice și tehnice. Consfătuirea a pre
cizat programul cercetării în comun 
a spațiului cosmic pe următorii ani, 
care cuprinde atît experiențe cosmice 
directe cu ajutorul sateliților artifi
ciali ai Pămîntului și rachetelor de 
cercetare, cît și observații terestre și 
lucrări teoretice.

Consfătuirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de sinceră prietenie și în
țelegere reciprocă. 

ropean, mllitînd în acest scop pen
tru statornicirea unui climat de în
țelegere și colaborare între statele 
continentului, pentru organizarea, 
fără nici un fel de condiții prealabile, 
a conferinței general-europene, pen
tru trecerea neînlîrziată la întîlniri 
pregătitoare multilaterale cu partici
parea tuturor statelor interesate.

Republica Socialistă România con
sideră că o problemă centrală a coo
perării și păcii în Europa o consti
tuie recunoașterea de către toate sta
tele — inclusiv de către Republica 
Federală a Germaniei — a Republicii 
Democrate Germane, stabilirea de 
relații diplomatice, pe baza dreptu
lui internațional cu statul dumnea
voastră iubitor de pace. Ne pronun
țăm pentru primirea ambelor state 
germane în O.N.U. și în alte organi
zații internaționale, pentru participa
rea lor, cu drepturi egale, la soluțio
narea tuturor problemelor care pre
ocupă omenirea. O importanță deo
sebită ar avea-o ratificarea tratatelor 
încheiate de Uniunea Sovietică și 
R. P. Polonă cu R. F. a Germaniei, 
continuarea cursului spre asigurarea 
destinderii și consolidării păcii în 
Europa și în lume.

România militează, împreună cu 
toate forțele iubitoare de pace, împo
triva militarismului și reacțiunii, pen
tru renunțarea la forță și amenințare 
cu forța în relațiile internaționale, 
realizarea de măsuri practice în do
meniul dezarmării, în primul rînd a 
celei nucleare, pentru reducerea înar
mărilor în Europa, crearea de zone 
denuclearizate în Balcani și în alte 
regiuni.

România se pronunță cu consec
vență și fermitate împotriva politicii 
imperialiste de dominație și agresiu
ne, asuprire și dictat, a oricărui 
amestec în treburile interne ale sta
telor, pentru dreptul sacru al fiecărui 
popor de a-și hotărî singur soarta. 
Sprijinim ferm lupta dreaptă a po
poarelor vietnamez, laoțian și cam
bodgian împotriva agresiunii State
lor Unite ale Americii. Ne pronunțăm 
pentru rezolvarea conflictului din O- 
rientul Apropiat pe baza rezoluției 
Consiliului de Securitate din noiem
brie 1967, pentru stingerea tuturor 
focarelor de război.

Acționînd în permanență ca deta
șament M mișcării comuniste și mun
citorești, Partidul Comunist Român 
dezvoltă continuu relațiile de priete
nie și solidaritate internaționalistă 
cu toate partidele comuniste și mun
citorești, în spiritul deplinei egalități 
și al dreptului fiecăruia de a-și 
elabora de sine stătător linia politică, 
militează pentru depășirea actualelor 
dificultăți, pentru discutarea în spirit 
de stimă și respect reciproc a deose
birilor de păreri și de apreciere, pen
tru restabilirea unității mișcării co
muniste și unirea tuturor forțelor 
antiimperialiste în lupta pentru de
mocrație, progres și pace.

Permiteți-mi ca. în încheiere, dragi 
tovarăși, să vă urez deplin succes în 
desfășurarea lucrărilor congresului, 
noi realizări în dezvoltarea și înflo
rirea Republicii Democrate Germane.

Trăiască prietenia dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Socialist 
Unit din Germania, dintre Republica 
Socialistă România și Republica De
mocrată Germană, dintre cele două 
popoare ale noastre !

Trăiască unitatea țărilor socialiste, 
a mișcării comuniste internaționale, 
a tuturor forțelor antiimperialiste I

Trăiască pacea și colaborarea in
ternațională !

ȘEDINȚA COMISIEI 
PERMANENTE C.A.E.R.
pentru folosirea energiei 

atomice in scopuri pașnice
BUDAPESTA 16 (Agerpres). — La 

Keszthely, R. P. Ungară, a avut loc 
cea de-a 20-a ședință a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru folosirea 
energiei atomice în scopuri pașnice. 
Au participat delegații din R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, R. P. Polonă, Republica Socia
listă România, R. P. Ungară, U.R.S.S.

La ședința comisiei au fost exami
nate probleme de interes reciproc care 
decurg din recomandările Comitetu
lui executiv C.A.E.R., în principal 
crearea de consilii tehnico-științifice 
de coordonare în cele mai importante 
probleme ale științei și tehnicii reac
toarelor și energiei atomice, crearea 
unui colectiv temporar de cercetări 
științifice în domeniul fizicii nucleare 
în R. P. Ungară, precum și alte pro
bleme ale colaborării tehnico-științi
fice, ca de exemplu, specializarea 
producției și standardizarea în dome
niul construcției de aparate pentru 
tehnica nucleară, a izotopilor și sub
stanțelor marcate, proceselor șt in
stalațiilor de radiație.

Comisia a examinat raportul despre 
activitatea desfășurată de aceasta in 
anul 1970, precum și unele probleme 
în legătură cu activitatea sa de viitor.

Ședința comisiei s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de deplină înțelegere 
reciprocă și prietenie.

REYKJAVIK 16 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Islandei, Johann Haf- 
stein, a prezentat marți demisia gu
vernului său președintelui Republicii, 
Kristjan Eldjarn. Demisia cabinetului 
Hafstein este o urmare a pierderii 
majorității deținute în parlament de 
cele două partide ale coaliției guver
namentale — independent și social
democrat — la alegerile care au avut 
loc duminică.

Președintele Islandei l-a Însărcinat 
pe Johann Hafstein să îndeplinească 
funcția de prim-ministru pînă la for
marea unui nou guvern.



viața internațională
Miting în zona eliberată

a Cambodgiei
După cum anunță agenția cam

bodgiana de informații, in zona eli
berată din Cambodgia a avut loc un 
miting la care au participat 600 de 
reprezentanți ai intelectualității 
khmere, precum și foști militari din 
regiunile Kampot, Kompong Speu și 
Takco, aflate sub controlul forțelor 
patriotice. în cadrul mitingului, con
sacrat examinării actualei situații din 
țară, participanții au dezbătut rapor
tul unui reprezentant al Comitetu
lui Frontului Național Unit (F.U.N.K.) 
din zona de sud-vest a țării. Ei au 
adoptat o rezoluție în care se subli
niază : „Pentru apărarea păcii și de
mocrației sintem hotărîți să ne unim 
strîns cu întregul popor cambodgian 
în jurul Frontului Național Unit al 
Cambodgiei, al cărui președinte este 
șeful statului, Samdech Norodom 
Sianuk, și al Guvernului Regal de 
Unitate Națională in frunte cu pri
mul ministru, Pen Nouth, pentru a 
pune capăt războiului de agresiune 
dus de Statele Unite și de acoliții lor 
de la Saigon, pentru îndepărtarea 
clicii trădătoare Lon Nol-Sirik Ma- 
tak".

Revolte în Vietnamul de sud
SAIGON. — Peste 60 000 de per

soane din provincia sud-vietnameză 
My Tho au luat parte, în luna mai, 
la revoltele organizate împotriva re
prezentanților administrației saigo- 
neze — informează agenția de presă 
Eliberarea. Participanții la aceste re
volte au înlăturat numeroși agenți ai 
regimului Thieu, contribuind la extin

CA URMARE A DEZVĂLUIRILOR ZIARULUI „NEW YORK 
TIMES"

SENATORI AMERICANI CER AUDIERI 
PUBLICE ÎN CONGRES

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
Mai multi senatori americani, prin
tre care și liderul majorității de
mocrate din Senat, Mike Mansfield, 
s-au pronunțat în favoarea unor au
dieri publice în Congres asupra stu
diului secret al Pentagonului pri
vind intervenția armată a Statelor 
Unite în Vietnam, studiu din care 
ziarul „New York Times" a publi
cat ample extrase. Referindu-se la 
ordonanța judecătorească de suspen
dare temporară a publicării acestor 
documente secrete de către cotidia
nul newyorkez, Mansfield a apreciat 
că, „indiferent care va fi decizia 
finală a tribunalului, audierile tre
buie să aibă ioe. Aceste audieri, a re
marcat el, trebuie să fie concen
trate asupra dezvăluirilor conținute 
în documentele publicate de ziar si

Vizita la Hanoi a unei delegații 
guvernamentale sudaneze

HANOI 16 (Agerpres). — O dele
gație guvernamentală a Republicii 
Democratice Sudaneze, condusă de 
Manoun Yahia Mannawar, ministrul 
resurselor animale, a făcut o vizită 
în R. D. Vietnam. Conducătorul de
legației sudaneze a fost purtătorul u- 
nei scrisori adresate președintelui R.D. 
Vietnam, Ton Duc Thang, de către 
Gaafar El Numeiry, președintele Con
siliului Comandamentului Revoluției 
Sudaneze. Scrisoarea, relatează agen
ția V.N.A., salută prietenia militantă 
dintre cele două țări în lupta comună 
împotriva imperialismului, în frunte 
cu imperialismul american, exprimă

Vizita oficială pe care ministrul 
afacerilor externe al României, Cor- 
neliu Mănescu, a întreprins-o în Gre
cia, la invitația guvernului grec, se 
înscrie pe linia politicii promovate 
neabătut de țara noastră, de coexis
tență pașnică între țări cu orînduiri 
sociale diferite, de consolidare a păcii 
în Balcani.

Așa cum este cunoscut, avînd ca 
obiectiv cardinal înfăptuirea consec
ventă a politicii de alianță, prietenie 
și colaborare frățească cu toate țările 
socialiste, România se pronunță și 
militează cu hotărîre pentru extin
derea relațiilor cu celelalte state, fără 
deosebire de orînduire socială — 
coexistența pașnică fiind un impera
tiv major al epocii contemporane, 
singura alternativă la un nou război 
mondial. Apartenența la sisteme so
ciale diferite, deosebirile de concep
ții cu privire la dezvoltarea social- 
politică a lumii și la alte probleme 
ale vieții internaționale nu exclud, 
ci, dimpotrivă, reclamă dezvoltarea 
contactelor, discuții, tratative pentru 
soluționarea problemelor de interes 
comun și corespunzător cerințelor 
destinderii și păcii. Și, evident, cu 
atît mai mult se impune necesitatea 
promovării unor asemenea relații in
terstatale între țări situate în același 
spațiu geografic.

în acest context se integrează șî 
relațiile dintre România și Grecia. 
Legăturile tradiționale prietenești 
dintre popoarele român și grec, cu 
adinei rădăcini în istoria lor, apro
pierea geografică și interesul comun 
al menținerii și întăririi păcii în a- 
ceastă zonă a lumii reprezintă fac
tori care reclamă și favorizează dez
voltarea relațiilor de colaborare ro- 
mâno-elene. Vizita pe care a fă
cut-o în septembrie 1966 în Grecia 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a deschis noi 
perspective pentru amplificarea și 
adîncirea acestor relații. în ultimii 
ani au fost obținute rezultate poziti
ve îndeosebi în cadrul colaborării 
economice, culturale și științifice. A 
fost semnat un acord comercial pe 
timp de 5 ani, care prevede creșterea 
volumului de schimburi ; au fost în
cheiate acorduri de plăți ; s-au reali
zat pași în direcția cooperării econo
mice. Reînnoirea programului de 
schimburi culturale a favorizat dez
voltarea contactelor între oamenii de 
știință, litere, artă.

Convorbirile pe care ministrul de

în încheiere, rezoluția adresează un 
apel tuturor intelectualilor, precum 
și militarilor care trăiesc în zona 
ocupată temporar de administrația 
de la Pnom Penh să-și intensifice 
lupta împotriva regimului Lon Nol- 
Sirik Matak, împotriva actelor de 
agresiune ale S.U.A. și ale regimu
lui saigonez.

(Agerpres)
★

PNOM PENH 16 (Agerpres). — 
Pozițiile deținute de trupele regimu
lui Lon Noi în apropierea localității 
Kompong Ampil, la numai 20 km 
de Pnom Penh, au fost supuse 
miercuri unui puternic atac de către 
forțele de rezistentă populară din 
Cambodgia.

Lupte violente între tortele patri
otice cambodgiene și efectivele mili
tare inamice eu avut loc, în aceeași 
zi, la aproximativ 50 kilometri de ca
pitala khmeră. Trupele regimului 
Lon Noi au suferit pierderi grele în 
oameni și echipament militar — re
latează corespondenții agențiilor de 
presă.

derea zonei controlate de organele 
puterii populare.

în aceeași perioadă, peste 42 000 de 
locuitori din alte provincii ale Viet
namului de sud au organizat acțiuni 
de amploare împotriva recrutărilor și 
rechizițiilor forțate, efectuate de re
prezentanții administrației de la 
Saigon.

nu asupra modalității in care au fost 
ele obținute. Consider, a arătat se
natorul, că organele legislative și 
întreaga populație a Statelor Unite 
au dreptul să cunoască toate ele
mentele acestor evenimente tragice".

★
NEW YORK. — Un judecător fe

deral a ordonat marți ziarului „New 
York Times" să suspende, pînă sîm- 
bătă ora 17 (G.M.T.), publicarea stu
diului secret al Pentagonului asupra 
agresiunii americane în Vietnam. 
Judecătorul districtului federal Man
hattan, Murray Gurfein, a fixat pen
tru vineri dimineață o nouă audiere, 
în cursul căreia va fi dezbătută ce
rerea guvernului american de inter
zicere a publicării în continuare a 
acestor documente în „New York 
Times".

admirația față de lupta pentru li
bertate a poporului vietnamez și 
reafirmă sprijinul permanent al Re
publicii Democratice Sudaneze pen
tru această luptă menită să înfringă 
agresorii și să asigure eliberarea na
țională și progresul.

în timpul vizitei, delegația sudane- 
ză a fost primită de președintele Ton 
Duc Thang, și de Nguyen Duy Trinh, 
vicepreședinte al guvernului, minis
trul de externe al R. D. Vietnam. 
Delegația a vizitat, de asemenea, re
prezentanța specială a Republicii 
Vietnamului de Sud în R. D. Vietnam.

externe român le-a avut cu primul 
ministru și ministru al afaegrilor ex
terne al Greciei, Gheorghios Papa
dopoulos, și cu subsecretarul de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe al 
Greciei, Christian Xanthopoulos-Pa- 
lamas, au prilejuit aprecierea că re
lațiile dintre cele două țări și popoa
re, desfășurate în spiritul coexistenței 
pașnice, evoluează corespunzător in
tereselor celor două țări și popoare, 
ale tuturor popoarelor din această 
zonă. Relațiile respective au la 
bază principiile deplinei egalități in 
drepturi, respectării independenței și 
suveranității naționale, neamestecului 
în treburile interne și avantajului re
ciproc — principii a căror vitalitate 

IN INTEHESIIL PĂCII
SI COLABORĂRII IN BALCANI ->

este confirmată în comunicatul dat 
publicității la încheierea vizitei.

în cursul convorbirilor a fost ex
primată din nou dorința celor două 
guverne de a acționa pentru dezvol
tarea In continuare a relațiilor ro- 
mâno-elene, îndeosebi de a diversi
fica schimburile economice, de a in
tensifica cooperarea industrială și 
tehnico-științifică, turismul ș.a. A- 
ceastă năzuință comună și-a găsit 
materializarea într-o serie de măsuri 
concrete, de ordin practic — crearea 
unei comisii guvernamentale mixte 
de colaborare, extinderea cadrului 
contractual al raporturilor bilaterale 
prin pregătirea și încheierea unei 
convenții consulare, a unei convenții 
de asistență juridică și a unui acord 
turistic.

Schimbul de păreri efectuat în pro
bleme ale vieții internaționale actuale 
a prilejuit afirmarea hotărîrii ambe
lor părți de a acționa în direcția 
menținerii și consolidării păcii, a dez-

Premierul finlandez:

„Ideea conferinței 
europene continuă 
să se maturizeze"

BERLIN 16 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat revistei de politică 
externă „Horizont" din R. D. Ger
mană, președintele Consiliului de 
Miniștri al Finlandei, Ahti Karjalai- 
nen, a declarat că ideea unei confe
rințe pentru securitatea europeană 
continuă să se maturizeze. „Guvernul 
finlandez este optimist, a spus el. 
Considerăm pozitiv faptul că se dis
cută despre aceasta de cițiva ani. 
incercîndu-se să se găsească mijloace 
de lărgire a cercului participanților 
la conferință și, totodată, de dezvol
tare a colaborării între statele euro
pene. Alături de problema securită
ții, problema cooperării se bucură, 
pe bună dreptate, de o tot mai mare 
considerare". Este limpede, a spus 
premierul finlandez, că problema 
securității nu poate fi rezolvată fără 
o cooperare mai intensă, după .cum 
nici o cooperare nu se poate dezvolta 
temeinic atît timp cît nu există fac
torul securitate.

Premierul finlandez s-a pronunțat 
pentru admiterea R.D.G. la O.N.U. și 
a menționat „că R. D. Germană și 
R. F. a Germaniei trebuie să aibă 
un statut egal și in organizațiile de
pendente de O.N.U.".

GIORGIS MARCHAIS 
DESPREIIMLIPROREEME 

AU STÎNGIIFRANCEZE
PARIS 16 (Agerpres). — Referin

du-se, într-o cuvîntare rostită la 
Hersin-Coupigny, la recenta declara
ție radiotelevizată a premierului 
Chaban-Delmas, consacrată unor pro
bleme economice și sociale, secreta
rul general adjunct al P.C.F., Geor
ges Marchais, a relevat, printre altele, 
că „vorbele frumoase nu pot schimba 
realitatea". „Partidul Comunist Fran
cez, a declarat el. cheamă muncito
rii, toate forțele democratice fran
ceze să se opună oricăror atingeri 
ale drepturilor și libertăților funda
mentale".

Abordînd unele probleme ale stîn- 
gii, Georges Marchais a arătat că ,,o 
înțelegere a formațiunilor democrate 
și, în primul rind, a partidului co
munist cu partidul socialist, asupra 
unui program comun de luptă și gu
vernare ar crea mai bune condiții 
pentru o schimbare politică funda
mentală". Arătînd că, din aceste ra
țiuni, P.C.F. s-a adresat Congresu
lui Unității Socialiste, desfășurat la 
Epinay-sur-Seine, Georges Marchais 
a declarat : „Dorim ca mișcarea so
cialistă să nu decepționeze masele 
populare de Ia orașe și sate, inclusiv 
pe muncitorii socialiști care aspiră 
la unirea lor". „Masele, a spus vor
bitorul, așteaptă de la partidul socia
list ca el să respingă definitiv orice 
perspectivă de alianță cu dreapta și 
să se angajeze clar cu noi în acțiu
nea de apărare a intereselor munci
torilor, pentru a pune capăt domi
nației marelui capital, a instaura un 
regim nou de democrație economică 
și politică".

voltării unei largi cooperări între 
toate statele, indiferent de orînduirea 
socială, pe baza normelor fundamen
tale ale eticii și legalității interna
ționale.

O atenție deosebită a fost acordată 
în cursul convorbirilor problemei 
securității europene — problemă că
reia țara noastră îi acordă, așa cum 
se știe, o deosebită importanță. Româ
nia se situează pe poziția că dez
voltarea procesului de destindere și 
înfăptuire a securității europene im
pune normalizarea și amplificarea re
lațiilor intereuropene, renunțarea la 
folosirea forței și amenințarea cu 
forța, aplicarea unor măsuri de dezar
mare. între care reducerea înarmări

lor, lichidarea bazelor militare pe te
ritorii străine, retragerea trupelor in 
limitele granițelor naționale, desfiin
țarea concomitentă a blocurilor mili
tare — in vederea creării unui climat 
de încredere și colaborare între state. 
Participînd intens la dialogul inter
național consacrat acestor probleme, 
țara noastră apreciază că sînt întru
nite condițiile de a se trece la pregă
tirea mai activă a conferinței gene- 
ral-europene și se pronunță, în acest 
scop, pentru începerea consultărilor 
într-un cadru multilateral. Este po
zitiv faptul că, în cursul convorbiri
lor de la Atena s-a ajuns la concluzia 
comună că se impun eforturi susți
nute in vederea pregătirii conferinței 
pentru securitatea europeană, cu 
participarea egală în drepturi — în 
toate fazele de pregătire și desfășu
rare a conferinței — a tuturor țărilor 
interesate.

O constantă a politicii externe a 
României o reprezintă preocuparea

Vizita în R. F. a Germaniei
a delegației Marii Adunări Naționale 
conduse de tovarășul Stefan Voitec
BONN 16. — Trimisul special A- 

gerpres, I. Badea, transmite : 
Miercuri dimineața, delegația Marii 
Adunări Naționale, condusă de tova
rășul Ștefan Voitec. a asistat la o 
ședință plenară a Bundestagului. 
Salutînd prezența deputaților români, 
președintele Bundestagului, Kai-Uwe 
von Hassel, a reafirmat convingerea 
că prima vizită oficială a unei dele
gații a Marii Adunări Naționale în 
Republica Federală a Germaniei va 
netezi calea spre noi contacte și o 
colaborare tot mai largă între parla
mentele celor două țări.

Deputății români au discutat apoi 
cu Gerhard Schroder, președintele 
Comisiei de politică externă a Bun
destagului, și cu alți membri ai Co
misiei, aspecte ale colaborării inter
parlamentare româno—vest-germane, 
precum și chestiuni legate de rolul 
parlamentelor în asigurarea unei at
mosfere de înțelegere, cooperare, 
destindere și pace în Europa și în 
lumea întreagă. Cu această ocazie, 
tovarășul Ștefan Voitec a transmis 
lui Gerhard Schroder invitația de a 
vizita România. în toamna acestui 
an, invitație care a fost acceptată 
cu deosebită plăcere.

La prînz. vicecancelarul Walter 
Scheel a oferit un dejun în onoarea 
delegației M.A.N.

La dejun, Walter Scheel și Ștefan 
Voitec au rostit toasturi.

Evocînd vizita făcută de curind în 
România împreună cu președintele 
federal. W. Scheel a relevat că dis
cuțiile purtate cu acest prilej au ară
tat că cele două țări au multe puncte 
de vedere similare, iar în proble

M. Tepavaț 
despre vizita 

în R.P. Chineză
BELGRAD 16 (Agerpres). — „A 

fost o vizită politică importantă și 
interesantă" — a declarat Mirko Te
pavaț, secretarul de stat pentru afa
cerile externe al Iugoslaviei, la îna
poierea din vizita oficială în R. P. 
Chineză, în fruntea unei delegații 
guvernamentale. Pretutindeni, a spus 
el, am fost primiți cu respect și 
prietenie. Convorbirile purtate au 
fost utile. Nu ne-a fost greu să spu
nem ceea ce gîndim și nici prieteni
lor chinezi nu le-a fost greu să ne 
spună ceea ce gîndesc..

*
Venind de la Pekin, Mirko Tepa- 

vaț a făcuț ° escală de cîteva ore 
la Atena, unde a avut o convorbire 
cu C. Xanthopoulos-Palamas, subse
cretar de stat la Ministerul Afaceri
lor Externe al Greciei.

pentru dezvoltarea colaborării în 
Balcani și transformarea acestei re
giuni într-o zonă a păcii și bunei 
vecinătăți, lipsită de arme nucleare. 
Este un obiectiv care răspunde în cel 
mai înalt grad intereselor majore ale 
popoarelor din această regiune, de a 
se bucura de condiții internaționale 
optime pentru desfășurarea muncii 
lor pașnice ; totodată, realizarea sa 
ar însemna o contribuție de seamă 
la edificarea unui climat de secu
ritate în Europa. Acestor cerințe le 
răspund întărirea continuă a legătu
rilor de prietenie frățească existente 
între România socialistă și celelalte 
țări socialiste din Balcani — Alba
nia. Bulgaria, Iugoslavia — extinde
rea relațiilor de colaborare și bună- 
vecinătate cu celelalte țări balcanice 
— Grecia. Turcia. Din aceeași preo
cupare au izvorît și repetatele propu
neri ale guvernului român îndreptate 
spre dezvoltarea cooperării multila
terale în această zonă — fiind evi
dent că înfăptuirea aspirațiilor de 
pace reclamă efortul și contribuția tu
turor statelor balcanice.

în cursul convorbirilor de la Atena, 
cele două părți și-au exprimat sa
tisfacția față de rezultatele po
zitive obținute pînă în prezent De 
calea conlucrării între țările din 
Balcani. Totodată, așa cum se a- 
rată în comunicat, România și 
Grecia și-au reafirmat hotărîrea „de 
a acționa în continuare. în cadrul bi
lateral si multilateral, pe plan gu
vernamental și neguvernamental, 
pentru întărirea prieteniei și colabo
rării între țările balcanice, neutru 
extinderea relațiilor în domeniile po
litic. economic tehnic, științific, cul
tural s.a„ pe baza resnectării stricte 
a principiilor independentei și su
veranității naționale, egalității în 
drepturi, avantajului reciproc, ne
amestecului in treburile interne, in- 
tegrităț’i teritoriale si inviolabilității 
frontierelor, a dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî singur destinele, 
în vederea transformării Balcanilor 
într-o regiune de bună vecinătate, 
colaborare, pace și securitate".

Relațiile româno-elene, cărora con
vorbirile actuale, rezultatele lor po
zitive le dau un nou impuls, contri
buie la dezvoltarea colaborării și bu
nei vecinătăți în Balcani, la efortu
rile pentru îmbunătățirea . climatului 
internațional în Europa, la cauza 
păcii în lume.

Ion FINTÎNARU 

mele asupra cărora există deosebiri 
de opinii se poate vorbi deschis. Vice
cancelarul a apreciat că acestea do
vedesc că între țări cu orînduiri 
social-politice diferite pot fi între
ținute relații bune și se poate dez
volta o colaborare largă, dacă se 
manifestă înțelegere reciprocă și 
dacă se promovează concepția că, în 
primul rînd, este necesară pacea în 
Europa.

Răspunzînd, tovarășul Ștefan Voitec 
a subliniat. între altele : Noi sintem 
bucuroși să continuăm șirul acestor 
contacte fructuoase, iar Marea A- 
dunare Națională a Republicii So
cialiste România este hotărîtă să-și 
aducă întreaga contribuție la dez
voltarea relațiilor dintre cele două 
state, pentru asigurarea destinderii, 
securității și păcii în Europa și în 
lume.

După-amiază, membrii delegației 
M.A.N. au făcut o vizită la Uniunea 
Sindicatelor din R.F.G., care își are 
sediul la Diisseldorf. Ei au avut o 
convorbire cu Bernhard Tacke. vice
președintele uniunii, și cu alți mem
bri din conducerea acesteia, asupra 
unor aspecte privind organizarea și 
activitatea sindicatelor vest-germane.

în vizitele făcute, delegația a fost 
însoțită de ambasadorul României în 
R.F.G., Constantin Oancea.

Seara, ambasadorul româ’n a oferit 
o recepție la Koln în onoarea mem
brilor delegației M.A.N. Au participat 
Kai-Uwe von Hassel, membri ai 
guvernului, parlamentari, funcțio
nari superiori din ministerele fede
rale.

HELSINKI

Vernisajul expoziției 
de pictură și sculptură 

românească
HELSINKI 16 (Agerpres). — 

La Helsinki, in sala de expoziții 
a Uniuni artiștilor plastici din 
Finlanda a avut loc vernisajul 
expoziției de pictură și sculptură 
care prezintă lucrări ale artiști
lor Brăduț Covaliu și George 
Apostu. Patronată de președin
tele Finlandei, Urho Kekkonen, 
expoziția este organizată sub e- 
gida Uniunii artiștilor plastici 
din Finlanda și a Comitetului de 
Stat pentru Cultură Și Artă din 
România.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de ministrul de externe al 
Finlandei, Vaino Leskinen, care 
a arătat că această manifestare 
constituie „o prețioasă contribu
ție la dezvoltarea relațiilor as
cendente dintre Finlanda și 
România".

A vorbit, de asemenea, picto
rul Brăduț Covaliu, președintele 
Uniunii artiștilor plastici din 
România.

La vernisaj au luat parte 
Meeri Kalavainen, ministrul 
culturii, inalți funcționari din 
Ministerul Afacerilor Externe și 
din Ministerul Culturii, Raimo 
Heino, președintele Uniunii ar
tiștilor plastici din Finlanda, 
profesori universitari, personali
tăți din viața cultural-artistică 
din Finlanda. Au participat șefi 
ai unor misiuni diplomatice Și 
alți membri ai corpului diplo
matic din Helsinki. A fost pre
zent Mircea Bălănescu, ambasa
dorul României la Helsinki.
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AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT;

Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.,
Kosîghin, a avut la Moscova o între
vedere cu regele Nepalului, Mahendra 
Bir Bikcam Shah Deva, aflat într-o 
vizită oficială in Uniunea Sovietică. 
Au fost discutate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor soviete—nepa- 
leze, precum și unele probleme inter
naționale. de interes reciproc.

Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a avut o întreve
dere cu ministrul de externe al In
diei, Swaran Singh. Potrivit declara
țiilor lui Singh, discuțiile s-au refe
rit la situația refugiaților din Pakis
tanul de est. aflați in India.

Senatorul american Abra
ham RibiCOff, Președintele sub
comisiei pentru problemele comerțu
lui din cadrul Comisiei financiare a 
Senatului S.U.A., a sosit la Budapesta 
pentru a lua parte la simpozionul in
ternațional organizat de Institutul 
budapestan de cercetări științifice în 

.problemele conducerii, informează 
agenția M.T.I. La cererea sa, sena
torul american a fost primit de Lajos 
Faluvegi, ministrul finanțelor. Jeno 
Baczony, prim-locțiitor al ministru
lui comerțului exterior, precum și de 
Jozsef Marjay, locțiitor al ministru
lui de externe. In timpul discuțiilor 
au fost examinate posibilitățile de 
dezvoltare a relațiilor Est-Vest, în 
special cele economice.

OTTAWA

Convorbiri C. Mănescu-M. Sharp
OTTAWA 16 (Agerpres). — Cores

pondență de la C. Alexandroaie : 
Miercuri dimineața, la sediul Minis
terului de Externe canadian au în
ceput convorbirile oficiale dintre mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, Corneliu Mă
nescu, și secretarul de stat pentru 
afacerile externe al Canadei, Mitchell 
Sharp.

„în cursul acestei prime întreve
deri oficiale avute cu dl. Sharp și 
care s-a desfășurat în atmosfera 
obișnuită de cordialitate ce caracteri
zează relațiile româno-canadiene — 
ne-a declarat ministrul de externe 
român — au fost abordate o serie de 
probleme bilaterale, precum și pro
bleme internaționale de interes co
mun. S-a evidențiat încă o dată do
rința ambelor părți de a folosi posi
bilitățile existente și a explora noi 
căi în vederea promovării relațiilor 
dintre România și Canada".

într-o declarație pe care ne-a fă
cut-o ministrul Canadei, Mitchell 
Sharp, domnia sa sublinia, printre 
altele : „Canada promovează o poli
tică de continuă extindere a contac
telor și relațiilor sale. Recent, pre
mierul Pierre Eliot Trudeau a vizitat 
Uniunea Sovietică. Țara noastră a 
stabilit relații diplomatice cu Repu

MOSCOVA

Rezultatele alegerilor 
din R.S.F.S.R.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — Co
misia electorală centrală a Federa
ției ruse a publicat miercuri rezul
tatele definitive ale alegerilor în 
Sovietul Suprem al R.S.F.S.R., des
fășurate la 13 iunie. La voț au par
ticipat 99,94 la sută din cei înscriși 
pe listele electorale (85 153 877). Pen
tru candidații desemnați au votat 
84 971 410 alegători, ceea ce repre

Evoluția stației orbitale pilotate
„Saliut"
MOSCOVA 16 (A-

gerpres). — Stația orbi
tală sovietică pilotată 
„Saliut" efectuase pină 
miercuri la ora 12,00 — 
gra Moscovei — 148 de 
rotații in jurul Pămân
tului. In ultimele 24 de 
ore, echipajul a execu
tat o serie de experi

mente tehnice cu scopul 
de a pune la punct noi 
sisteme de dirijare ma- 
nuală și automată a miș
cării aparatelor cos
mice. Au fost verificate 
posibilitățile de mane
vrare manuală cu aju
torul unor aparate op
tice de mare precizie.

Franța este gala 
să participe 

la o conferință „a celor 
cinci1* în vederea 

dezarmării nucleare
PARIS 17 (Agerpres). — Franța 

este gata să participe la o conferință 
a celor cinci puteri nucleare a că
rei sarcină ar fi elaborarea și apli
carea unui program practic de dezar
mare nucleară, a declarat, la sfîrșitul 
ședinței de miercuri a Consiliului de 
Miniștri, purtătorul de cuvînt al gu
vernului francez, L6o Hamon.

Această luare de poziție, a subli
niat purtătorul de cuvînt, corespun
de atitudinii constante a Franței în 
problema Armelor nucleare și este 
răspunsul unei recente propuneri în 
acest sens făcute Franței de către 
Uniunea Sovietică.

Șeful delegației române 
la cea de-a 56-a sesiune a Conferin
ței internaționale a Muncii. Petro 
Lupu, ministrul muncii, a avut 
miercuri o întrevedere cu W. Guic- 
ciardi, directorul general al Oficiu
lui Națiunilor Unite la Geneva. Au 
fost abordate probleme de interes co
mun.

Un tribunal revoluționar 
CUbaneZ 3 condamnat cinci cetă
țeni ai S.U.A. la amenzi de cite 20 000 
dolari pentru încălcarea apelor teri
toriale ale Cubei.

Ministrul afacerilor in
terne al României, Cornel 
Onescu, aflat în drum spre Repu
blica Democratică Populară a Yeme
nului, s-a oprit la Cairo, unde a avut 
o întîlnire cu Mamdouh Salem, mi
nistrul de interne al Republicii Arabe 
Unite. întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

Comisia pentru energie 
atomică a S.U.A. a anunțat 
miercuri că a procedat la o experi
ență nucleară subterană în deșertul 
Nevada. Forța exploziei a fost mai 
mică de 20 000 tone trinitrotoluen.

La Alger au început convorbiri
le oficiale dintre Abdelaziz Boutefli- 
ka, ministrul afacerilor externe al 
Algeriei, și ministrul de externe al 
Italiei. Aldo Moro. 

blica Populară Chineză. Acum avem 
plăcerea de a primi vizita d-lui Cor
neliu Mănescu". „Relațiile dintre Ca
nada și România sînt bune, ne-a de
clarat în continuare ministrul cana
dian. Noi credem în continua lor îm
bunătățire, prin lărgirea, printre al
tele, a schimburilor comerciale și 
culturale". în încheierea declarației 
sale, secretarul de stat pentru afa
cerile externe al Canadei, Mitchell 
Sharp, a subliniat : „întotdeauna am 
apreciat în mod deosebit punctele de 
vedere ale României privind proble
mele internaționale".

în dimineața aceleiași zile, minis
trul de externe al României, Corneliu 
Mănescu, a făcut o vizită lș sediul 
parlamentului și a asistat la dezba
terile din Camera Comunelor care se 
află în sesiune. Președintele Camerei, 
Lucien Lamoureux, l-a salutat cor
dial pe ministrul român și l-a pre
zentat deputaților

După întrevederile avute cu pre
ședintele Senatului, Jean-Paul Des- 
chatelets, și președintele Camerei 
Comunelor, Lucien Lamoureux, des
fășurate într-o atmosferă cordială, 
ministrul de externe al României a 
participat la un dineu oferit în o- 
noarea sa de Jean-Paul Deschatelets 
în saloanele de recepție ale parlamen
tului.

zintă 99,84 la sută. 309 buletine de 
vot au fost declarate nevalabile.

în cele 894 de circumscripții elec
torale — menționează agenția TASS 
— candidați, au întrunit majoritatea 
absolută a voturilor și au fost aleși 
deputați.

Comisia a constatat că pe întreg 
teritoriul R.S.F.S.R. alegerile s-au 
desfășurat în deplină conformitate 
cu prevederile constituției.

Inginerul experimen
tator Pațaev a continuat 
măsurătorile de naviga
ție și prelucrarea rezul
tatelor științifice la ma
șina de calcul de la bor
dul stației.

Membrii echipajului 
se simt bine.

0 cuvîntare 
a lui Fidel Castro
HAVANA 16. — Corespondentul

Agerpres, V. Stamate, transmite : 
La încheierea consfătuirii naționale 
a oamenilor muncii din marina co
mercială și din porturile Cubei și a 
conferinței de constituire a sindica
tului național al acestei ramuri, 
Fidel Castro, primul ministru al 
Cubei, a rostit o cuvîntare El a re
levat că marina comercială a Cubei 
și flota sa de pescuit s-au născut, 
de fapt, o dată cu revoluția și că. în 
anii puterii revoluționare, a fost 
creată baza materială și umană a a- 
cestei importante ramuri a econo
miei naționale. Vorbitorul a insistat 
apoi asupra necesității de a se ridica 
la un nivel superior activitatea din 
porturile Cubei, de a se accelera 
ritmul de. mecanizare a lucrărilor de 
încărcare și descărcare din porturi, 
de a se imprima un plus de disci
plină șl de organizare. Primul mi
nistru al Cubei a subliniat, în înche
iere. că sarcina fundamentală a oa
menilor muncii din marina comer
cială și din porturi trebuie să fie 
obținerea unui înalt grad de eficien
tă in întreaga lor activitate.

Direcțiunea Partidului 
Comunist Italian a dat pu
blicității o declarație în care se ex
primă protestul hotărît al P.C.I. în 
legătură cu moartea tragică a lui 
Michele Guaresi, membru al Parti
dului Republican. Acesta a fost ucis 
de poliție la Palermo. în timpul cam
paniei electorale pentru alegerile re
gionale din Sicilia.

Un contract privind exe
cutarea de către partea ro
mână 3 construcțiilor pentru o fa
brică de ciment în portul irakian 
Umm Qasr a fost semnat la Bagdad 
între întreprinderea română de stat 
„Arcom" și Organismul de stat ira
kian „Iraq Cement Company".

La sediul Uniunii Poștale U- 
niversale (instituție specializată 
a O.N.U.) din Berna, a avut loc 
o ceremonie in cursul căreia 
Gheorghe Airinei, șeful Depar
tamentului poștelor și telecomu
nicațiilor din Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor 
al României, a oferit in dar di
rectorului general al uniunii o 
tapiserie simbolizînd începutu
rile serviciilor poștale in Româ
nia

A încetat din viață,!n vlrstâ 
de 69 de ani, cunoscutul fiziolog so
vietic, arad. Vasili Pacin. informează 
agenția T.A.S.S.
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